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ص:9

همدقم

مامت یمالسا و  ياهروشک  يارب  ییوگلا  تروص  هب  داد و  نایاپ  روشک  رب  ناگناگیب  هطلـس  هب  ناریا ، یمالـسا  دنمهوکـشو  هدنلاب  بالقنا 
يزیرهمانرب اب  و  دـنریگب ، تسد  هب  دوخ  ار ، روما  مامز  دـنیامن و  عطق  دوخ ، روشکزا  ار  ناگناگیب  هدـیدنگ  ياـههشیر  اـت  دـمآرد ، هقطنم 

. دنهن شیپ  هب  ماگو  هدومن  ناربج  ار  اهیگدنام  بقع  یمالسا ، تعیرشزا  نتفرگ  ماهلا  هنامیکح و 
ياهلزلز لکیه » نینسح   » ریبعت هب  و  دنکفا ، اهنآ  ناگدناشن  تسد  نارگ و  هطلس  مادنا  رب  هزرل  دش ، نایب  هک  يوحن  هب  یمالسا  بالقنا  مایپ 

. دید ار  نآ  ياههزرل  سپ  دیاب  دروآ و  دیدپ  هقطنم  رد 
دنتـسناوت یناشفناج ، اب  هدید و  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  نایک  فرـش و  هک  دوب  ناریا  زارفرـس  ّتلم  دنمورین  هدارا  دنچ  ره  بالقنا ، لماع 

ماهلا ناگناگیب  زا  هک  ار  هقطنم  مرادناژ 
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10 ص :
. تفرگ هدیدان  بالقنا  ندیسر  رمث  هب  رد  ناوتیمن  ار  يربهر  شقن  اّما  دنروآرد ، اپ  زا  تفرگیم 

رارق يدحاو  ریسم  رد  ار  هدنکارپ  ياهورین  تسناوت  هک  دوب  نامز  زا  هاگآ  سانـش  مالـسا  کی  ماقمیلاع ، دهتجم  کی  بالقنا  ریبک  ربهر 
. دزاس وسمه  ادصکی و  ار  همهو  دهد 

ندرگ وا  نامرف  هب  ارچ  نوچ و  نودب  دنتـسنادیم و  دوخ  ینید  فیلکت  ار  وا  ياهمایپ  مدرم ، هک  دوب  يراوگرزب  عجرم  بالقنا  ریبک  ربهر 
رد یمالـسا  تموکح  نامه  هک  ار  دوخ  نامرآ  دننادرگ و  زاب  روشک  هب  دیعبت  زا  ار  ربهر  دنتـسناوت  ینالوط ، تدم  کی  زا  سپ  دـنداهن و 

. دنزاس ققحم  دوب ، تیروهمج  بلاق 
گرزب يازریم  ياوتف  رودص  نامز  زا  دندوب و  هاگآ  ّتلم  رد  نآ  ریثأت  تیعجرم و  شقنزا  زابرید ، زا  نآ ، زا  نارّرضتم  بالقنا و  نانمشد 

رایـسب ياهبرجت  اب  راب  نیا  یلو  دـندوبن ، لئاق  ورینو  تردـق  نآ ، يارب  دـح ، نیا  ات  اّما  دـندوب ، هدرک  سمل  ار  هلأسم  نیا  وکابنت  میرحت  رد 
یهلا مکح  ناربمایپ و  ناماما و  نخـس  ار  عجرم  نخـس  مدرمو  تساپرب  هعیـش  تیعجرم  ات  هک  دـندرک  ناعذا  ناـگمه  هدـش و  وربور  خـلت 

. تشگ ّطلسم  اهنآ  رب  داتفارد و  ّتلم  نیا  اب  ناوتیمن  دنراگنایم ،
هوحن دنسانشب و  اًلماک  ار  تردق  ياههشیر  یسانشهعیش »  » ياهسنارفنک ییاپرب  اب  هک  دنداتفا  رکف  هب  تهج  نیا  زا 
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11 ص :
هب ناناملـسم  نایم  هقرفت  لماع  نیرتمهم  یّنـس و  هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم  همه  نمـشد  ناونع  هب  تیباهو  دـننک . یحارط  ار  نآ  اب  هزرابم 
ره ناناملـسم  بیرقت  تدحو و  نانمـشد  تسا . هدروآ  رد  شراگن  هب  نانآ  دقن  ّدر و  رد  ار  يراثآ  هتفر و  یمالـسا  بهاذم  همه  اب  گنج 
هک مارحلا  هَّللا  تیب  جاجح  هب  نآ  هئارا  اب  هتفرگ و  فدـه  ار  هعیـش  تاداقتعا  زا  یکی  کچوک  میجح و  يراثآ  شراگن  اب  یهاگ  دـنچ  زا 

نیمه رد  دندرگیم . عیشت  كانبات  هرهچ  نداد  هولج  هیرک  نایجاح و  رطاخ  شیوشت  ثعاب  دنرادن  هنیمز  نیا  رد  یصصخت  نیرتمک  دیاش 
، دنکیم یگدنز  ضایر  رد  هک  یباهو  ناغلبم  زا  یکی  ملق  هب  ۀیلاملا ،» ۀبیرضلاو  ۀیعرشلا  ۀضیرفلا  نیب  سمخلا   » مان هب  یباتک  ًاریخا  اتـسار 

. تسا میمتینب  ياههخاش  زا  یشارخ ، هلیبق  زا  یشارخلا » حلاص  نب  نامیلس   » فلؤم مان  دش . رشتنم 
 ) رون لصیف  تیاس  رد  ار  نآ  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  هداد و  رارق  زین  تنرتنیا  يور  لقتسم ، رشن  رب  هوالع  ار  باتک  نیا  يو 

www .fnoor .com
. درک هدهاشم  تسا ، یباهو  یفلس و  فورعم  ياهتیاس  زا  هک  ( 

. تسا هدمآ  دوجو  هب  باتک  نیا  رد  يراکتـسد  عون  هچ  مینیبب  ًادـعب  یلو  تسا ، هدرک  رـشتنم  ار  نآ  هدومن و  صیخلت  ار  باتک  نیا  سپس 
: تسا هدمآ  دلج  يور  رد 

همجرت يوسوم ، نیدلا  ءالع  میظنت : هیهت و 
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12 ص :
. يریبد قاحسا 

. تسا هدیدرگ  یفرعم  یضوعلا  هَّللادبع  نب  قاحسا  مجرتم ، يوسوملا و  سابع  ءالع  فلؤم ، باتک ، لّوا  هحفص  رد  اّما 
دایز مک و  فیرحت و  نودـب  ار  تیعقاو  دنتـسناوتیم ، هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدرک  یفرعم  هعیـش  رفن  کی  ار  دوخ  هدنـسیون  نیا ، زا  هتـشذگ 

. دننک تیاعر  ار  یمالسا  قالخا  دنسیونب و 
ثیدح هن  دناهیقف ، هن  دننکیم  رشتنم  یسراف  ای  یبرع  نابز  هب  دننزیم و  ییاههلاسر  نینچ  شراگن  هب  تسد  هک  یناسک  ای  یسک  هنافسأتم 

دوجو هعیـش  هقف  رد  هک  دـنهدیم  تبـسن  هعیـش  هبار  یغورد  بلاطم  هاگ  دـنراد و  یفاک  یهاگآ  نآ  ثیداحا  هعیـش و  هقف  زا  هن  سانش و 
. درادن

کنیا ددرگیم . نانآ  هب  ارتفا  ثعاب  درادـن و  ار  مزال  تخانـش  دـنزادرپیم  سمخ  هک  یناـسکو  نانیدـتم  يداـع  راـتفر  زا  یتح  هدنـسیون 
. میروآیم همدقم  نیا  رد  ار  هدنسیون  ياهیهاگآان  زا  ییاههنومن 

هاگچـیه لاوما  همه  زا  سمخ  تخادرپ  هک  یلاح  رد  دـنزادرپبار ،» دوخ  ياهدـمآرد  لاوما و  ماـمت  سمخ  دـیاب  نانیدـتم  : » دـیوگیم . 1
. درادن سمخ  دشاب - نیگنس  دنچ  ره  نانز - هیرهم  دروآیم و  تسد  هب  ثرا  قیرط  زا  ناسنا  هک  یلاوما  هدوبن ، حرطم 

هکلب درادن ، سمخ  زین  اهدمآرد  همه  هتشذگ  نیا  زا 
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13 ص :
. دراد سمخ  دشاب  هنالاس  یگدنز  هنیزه  رب  نوزفا  هچنآ 

نینچ ناهیقف  زا  يدـحا  هک  یلاـح  رد  ریقف ،» هچ  دـنمتورث و  هچ  تسا ، تاداـس  همه  هب  قلعتم  سمخ  هعیـش ، هقف  رظن  زا  : » دـیوگیم وا  . 2
. دوشیم تخادرپ  ریقف  تاداس  هب  طقف  سمخ  تسا . نآ  فالخ  رب  زین  نایعیش  راتفر  هتفگن و  ار  یبلطم 

هب مه  نآ  راب ، کی  نآرق  رد  طقف  : » دیوگیم ًادعب  یلو  درادن ،» دوجو  یلیلد  تنـس ، باتک و  رد  سمخ  بوجو  رب  : » دـیوگیم یهاگ  . 3
. دراد دوجو  سمخ  بوجو  رب  یناوارف  تایاور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تنس  رد  هکیلاح  رد  تسا ». هدش  هراشا  یگنج  مئانغ  سمخ 

هب ار  نآ  تخادرپ  یلو  تسا ، هدـش  دراو  سمخ  هراـبرد  یتاـیاور  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هکنیا  دریذـپیم و  ار  سمخ  بوجو  یهاـگ  . 4
. دنراد دیکأت  روما  نیا  رد  هیقف  تیالو  رب  تایاور  هکیلاح  رد  دنکیم . راکنا  ناهیقف 

. تسا هدش  هدیشخب  تبیغ  نامز  رد  هعیش و  ناماما  هلیسو  هب  هدوب ، بجاو  لصا  رد  هک  یسمخ  دیوگیم : یهاگ  . 5
يددعتم دراوم  رد  سمخ  ّتنس  لها  هقف  رد  هک  یلاح  رد  دننادیم ،» بجاو  ار  سمخ  هیماما  هعیـش  ناهیقف  اهنت  ، » هک دنکیم  رّوصت  وا  . 6

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  هتسناد  بجاو 
ادخ و هب  طوبرم  نآ  سمخ  هک  یگنج ، تمینغ 
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14 ص :
. تسا ناگدنام  هار  رد  نادنمتسم و  نامیتی و  ربمایپ و  ناکیدزن  ربمایپ و 

: زا دنترابع  هک  دریگیم ) رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رایتخا  رد  یماظن  تایلمع  نودب  هک  یلاوما   ) ءیف
. دنوش میلست  يریگرد  نودب  ای  دننک  چوک  نآ  زا  گنج  نودب  نارفاک  هک  ییاهنیمزرس  فلا .

. دوشیم هتفرگ  نارفاک  زا  هک  یتایلام  ب .
. دوشیم هتفرگ  یمالسا  تموکح  تیامح  تحت  نارفاک  زا  هک  ياهیزج  ج .

. تسا یمالسا  تلود  هب  قلعتم  هک  ییاهنیمز  دمآرد  ینعی  جارخ  د .
. یّمذ رفاک  هکرت 

. تسا هدرم  ثراو  نودب  هک  یسک  هکرت 
. دترم هکرت 

. شماسقا عاونا و  مامت  اب  نداعم  سمخ 
. دوشیم ادیپ  هک  ییاههنیفد  اههنیجنگ و  سمخ 

: تسا هدـمآ  اـجنآ  رد  ات 21 و  صهّدام 12  ج 20 ، یتیوک ، یهقف  هعوسوم  دـنهدیم « . ناملـسم  نایاورنامرف  هب  نارفاـک  هک  ییاههیدـه 
یهاگ . 7 ص 19 ») تسا ( میانغ  سمخ  فرصم  نامه  نآ ، فرـصم  و  دوش ، تخادرپ  سمخ  دیاب  ءیف » زا « دنیوگیم : دمح  او  نایعفاش 

هک دهدیم  طابترا  مه  هب  ار  هیضق  ود 
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15 ص :
. تسا هدش  تاکز »  » یشومارف ببس  سمخ  تخادرپ  دیوگیم : تسین . اهنآ  نیب  يدنویپ  نیرتکچوک 

يرگید یـشومارف  هیام  یکی  هب  لمع  ارچ  دنراد ، ياهناگادـج  ماکحا  و  دنالقتـسم . بجاو  ود  ةالـص  موص و  دـننام  تاکز  سمخ و  ًالوا 
. دنفلتخم مه  اب  اًلماک  ود  نآ  فراصم  دراوم و  هک  یلاح  رد  دوشب ؟

ناهج رد  نوچ  یلو  تسا  هدشن  شومارف  تاکز  دـنزادرپیم . ار  دوخ  تاکزرانک  رد  تسه  نانآ  همذرب  تاکز  هک  ینانیدـتم  هکنیا  مّود 
نارود رد  تسا . هدـش  هدرپس  یـشومارف  هب  تاـکز  هک  دـننکیم  روصت  یخرب  دـنوشیمن ، تاـکز  تخادرپ  لومـشم  مدرم  رثکا  نیزورما 

هن نادنورهـش  رثکا  نونکا  یلو  دنتخادرپیم  دیاب  تاکز  دندوب و  رادماد  زرواشک و  مدرم  رثکا  نآ ، زا  دـعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
سمخ تخادرپ  رطاخ  هب  تاکز  تخادرپ  مدع  نیاربانب  دندرگ . تاکز  تخادرپ  لومـشم  ات  دنراد  يرادماد  هن  دنراکیم و  وج  مدـنگ و 

. تسا گرزب  ياهرهشرد  ناناملسم  لغش  رییغت  رطاخ  هب  هکلب  تسین ،
نیا هب  هجوـت  اـب  ددرگیم . یعرـش  هفیظو  نیا  ماـجنا  ثعاـب  هک  تسا  دارفا  نّیدـت  نیا  هکلب  تسین ، مازلا  راـبجاتخادرپ و  رد  هـکنیا  موـس 

: میزادرپیم ریز  تاعوضوم  هب  ثحابم ، ندش  نشور  يارب  یلامجا ، ياهيروآدای 
ّتنس ادخ و  باتک  زابوجو  لیالد  . 1
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16 ص :
. مالسلا مهیلع  تیب  لها  همئا  ثیداحا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. دراد نایعیش  يارب  سمخ  ندوب  حابم  رب  تلالد  هک  یتایاور  ریسفت  . 2
. تبیغ رصع  رد  ناهیقف  سمخ و  هضیرف  . 3

. سمخ فرصم  . 4
. سمخ باتک  یفاکش  دبلاک  . 5

یناحبس رفعج 
86 / 10 / 20

مارحلا 1429 مرحم  مود 

www.Ghaemiyeh.comهمدقم ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


17 ص :

: رد سمخ  بوجو  لیالد  لّوا : شخب 

هراشا
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ص:18
ادخ باتک  . 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  . 2
مالسلا مهیلع  هّمئا  تایاور  . 3
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19 ص :

ادخ باتک  رد  سمخ  بوجو  لیالد  . 1

هراشا

سمخ تسا : هدومرف  دنزادرپب و  ار  تمینغ  سمخ  هک  هدـش  رما  ناناملـسم  هب  هکرابم  هیآ  رد  و  تسا ، يزیچ  مجنپ  کی  يانعم  هب  سمخ 
. تسا ناگدنام  هار  رد  ناگدنامرد و  نامیتی و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناگتسبو  وا  لوسر  ادخ و  ِنآ  زا 

: هیآ نتم  کنیا 
اْنلَْزنَأ امَو  ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنإ  لیبَّسلا  ِْنباَو  ِنیِکاـسَْملاَو  یماـتَْیلاَو  یبرُْقلا  يِذـِلو  ِلوُسّرللَو  ُهَسُمُخ  ِهَّلل  ّنأَـف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـّمنأ  اوُمَلْعاَو  »

نآ  15 دیروآ ، تسد  هب  یتمینغ  هنوگره  هک  دینادب  « » 41 لافنا : ٌریدَق « .» ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللاَو  ِناعْمَجلا  یقتلا  َمْوَی  ِناقرُْفلا  َمْوَی  انِْدبَع  یلَع 
ِنآ زا 
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20 ص :
زا قح  ییادج  زور  رد  دوخ  هدنب  رب  ام  هچنآ  ادخ و  هب  رگا  تسا ، ناگدـنام  هاررد  ناگدـنامرد و  نامیتی و  وا و  ناکیدزن  ربمایپ و  ادـخ و 

.« تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  دیراد و  نامیا  میاهدرک  لزان  هورگ  ود  ییورایور  لطاب و 

یبرع نابز  رد  تمینغ  . 1

هکناـنچ تسا ، هتفرن  راـک  هب  دروم  نیا  ریغ  رد  اًلـصا  تسا و  یگنج  مئاـنغ  ياـنعم  هب  طـقف  نآرق  حالطـصا  یبرع و  ناـبز  رد  تمینغ  اـیآ 
؟ تسا هدومن  اعدا  ار  نآ  باتک  هدنسیون 

مئانغ يانعم  هب  ناـهیقف  حالطـصا  رد  دـنچ  ره  تسا ، دـمآرد  قلطم  نآ ، یلـصا  ياـنعم  اـًلوصا  هتفر و  راـک  هب  دروم  ود  ره  رد  تمینغ  اـی 
ار برع  ناسیون  تغل  تاـملک  دروم ، نیا  رد  کـنیا  درادـن . نآرق  ریـسفت  تغل و  هب  یطاـبترا  یهقف  حالطـصا  و  هتفر ، راـک  هب  مه  یگنج 

: میوشیم روآدای 
تـسد يانعم  هب  منغ » : » دـیوگیم دـناهتفرگ  هرهب  وا  زا  مجاـعم  بتک  همه  هک  برع  سیون  تغل  نیتسخن  يدـیهارف ، دـمحا  نب  لـیلخ  . 1

، نیعلا منغلا (. زاهتنا  مانتغالاو  ءیـشلاب . زوفلا  منغلا : تسا « . هدـمآ  تسد  هب  زیچ  زا  يرادربهرهب  يانعم  هب  مانتغا »  » تسا و يزیچ  هب  نتفای 
(« منغ هّدام  ص 426 ، ج 4 ،
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21 ص :
کی هب  لامعتـسا ، ماقم  رد  ار  ظفل  فلتخم  یناعم  هک  تسا  نیا  نآ  فدـه  هتـشون و  هغللا » سییاقم  مجعم   » ماـن هب  یباـتک  سراـف ، نبا  . 2

: دیوگیم دروم  نیا  رد  وا  دنادرگرب . هشیر 
زا هک  يزیچ  هب  ار  نآ  سپـس  تسا ، هدوـبن  نآ  ياراد  اًـلبق  هک  تـسا  يزیچ  زا  ندرب  هرهب  زا  تیاـکح  نآ  درادـن و  شیب  ینعم  کـی  مـنغ 

لبق نم  کلمی  مل  ءیش  ةدافا  یلع  لدی  دحاو  حیحص  لصأ  هل  منغ « هّدام  ۀغللا ، سییاقم  مجعم  دناهدرک « . دودحم  دوش ، هتفرگ  ناکرـشم 
يزیچ رهرد  هاگنآ  تسا . نآ  هب  نتفای  تسد  و  يزیچ ، هب  ندیسر  منغ  دیوگیم : یناهفصا  بغار  . 3 نیکرشملا »» نم  ذخأ  امب  صتخی  مث 

ّلک یف  لمعتـسا  مث  هب  رفظلاو  هتباصا  منغلا : منغ « هّدام  بغار ، تادرفم  تسا « . هتفر  راـک  هب  دـیآ ، تسد  هب  نمـشد  ریغ  نمـشد و  زا  هک 
ناسل دروآ « . تسد  هب  جـنر  نودـب  ار  يزیچ  ناـسنا  هک  تسا  نآ  منغ ،» : » دـیوگیم روظنم  نبا  . 4 مهریغو »» يدعلا  ۀـهج  نم  هب  روفظم 

هنوگره تسا ، ورگ  رد  هک  یلام  تسا : هدمآ  یثیدـح  رد  دـیوگیم : ریثا  نبا  . 5 ۀقـشم »» ریغ  نم  ءیـشلاب  زوفلا  منغلا : منغ « هّدام  برعلا ،
 ... تسا نآ  تمیق  شیازفا  و  وـمن ، دـشر و  نآ ، دادـعت  شیازفا  نآ ، تمینغ  تـسا . نآ  کـلام  ِنآ  زا  دـشاب ، هتـشاد  یتراـسخ  تـمینغ و 

لـضافو هؤاـمنو  هتداـیز  همنغ  همرغ . هیلعو  همنغ  هل  هنهر ، نمل  نهرلا  ثیدـحلا «: یفو  منغ » هّداـم « رثـألاو ، ثیدـحلا  بـیرغ  یف  ۀـیاهنلا  »
هب تمینغ  برع ، تغل  رد  هک  دنقفتم  ناگمه  نیاربانب  هتمیق »»
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22 ص :
نبا یتح  درادـن ، یگنج  تمینغ  هب  صاصتخا  زگره  و  تسا ، هدوبن  نآ  کـلام  اًـلبق  هک  تسا  ياهزاـت  زیچ  دوس و  هب  نتفاـی  تسد  ياـنعم 

. تسا هتفای  ترهش  یگنج  مئانغ  دروم  رد  اهدعب  تسا و  دیفم  دنمدوس و  زیچ  رب  نتفای  تسد  نآ ، یلّوا  ینعم  دیوگیم : سراف 
هک تسا  نیا  ظفل ، ود  نیا  لباقت  ياضتقمو  تسا  ررـض  ینعم  هب  مود  ظفل  و  دوریم ، راک  هب  تمارغ »  » لباقم رد  تمینغ » ، » هکنیا هصالخ 

قلعت یسک  هب  تمارغ  ینعی  مرغلا » هیلعف  منغلا  هل  نم  : » دنیوگیم هک  تسا  نیا  یهقف  دعاوق  زا  یکی  اذل  دشاب ، دوسو  عفن  ینعم  هب  تمینغ 
. تسوا ِنآ  زا  دمآرد  هک  دریگیم 

« همرغ هیلعو  همنغ  هل  هنهر . يذـلا  هبحاـص  نم  نهرلا  قلغی  ـال  : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  تسا  یثیدـح  هدـعاق  نیا  لـیلد 
(. تسا نآ  کلام  ِنآ  زا  دشاب ، هتشاد  ینایز  دوس و  هنوگره  دوشیمن ، عطق  نآ ، بحاص  اب  هنوهرم ، نیع  هطبار  )

. تسا نآ  رد  یتساک  يدوبان و  تمارغ ، زا  دوصقم  تسا و  نآ  شیازفا  ثیدح  رد  منغ »  » زا دوصقم  دیوگیم : یعفاش  ماما 
تسا هدئاف  دمآرد و  ینعم  هب  دوخ ، تاقتشم  اب  منغ »  » هّدام هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یبرع ، سانش  تغل  نایاوشیپ  يوس  زا  حیرصت  عون  نیا 

هب تمینغ  هملک  هشیمه ،) هن   ) ًابلاغ ناهیقف  حالطصا  رد  دنچ  ره  درادن . یگنج  مئانغ  هب  یصاصتخا  و 
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23 ص :
. دراد ياهدرتسگ  عیسو و  يانعم  هژاو ، نیا  هنرگ  دیآیم و  تسد  هب  گنج  زا  هک  تسا  ياهدیاف  يانعم 

نآرق رد  تمینغ  . 2

گنهامه وسمه و  تغل ، لها  اب  زین  نآرق  ًاقافتا  دراد . ياهدرتسگ  عیـسو و  يانعم  تمینغ  هک  میدـش  انـشآ  تغل  لها  تاملک  اـب  اـجنیا  اـت 
رد هکلب  دـشاب  ینعم  نآ  هب  هشیمه  نآرق  رد  هک  تسین  نانچ  نآ  دربیم ، راک  هب  یگنج  مئاـنغ  رد  يدراوم  رد  ار  تمینغ  ظـفل  رگا  تسا .

: دیامرفیم هک  نانچ  تسا ، هتفر  راک  هب  زیخاتسر  زور  ياهشاداپ  يورخا و  ياهتمعن  هرابرد  ياهیآ 
ِهَّللا َدـنِعف  اینُّدـلا  َةایَحلا  َضَرَع  َنوُغَْتبَت  ًانِمْؤمَتَسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَتالَو  اُونَّیَبَتَف  ِهَّللا  ِلیبَس  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اذإ  اُونَمآ  َنیذـّلا  اهُّیَأ  اـی  »

، دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  « » 94 ءاسن : ًاریبَخ « .» َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  ّنإ  اُونّیَبَتَف  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َّنَمَف  ُْلبَق  ْنِم  ُمْتنُک  َِکلذَـک  ٌةریثَک  ُمناـغَم 
، دنکیم مالسا  حلص و  راهظا  امش  هب  هک  یسک  هب  ییایند  هیامرـس  ندروآ  تسد  هب  يارب  دینک و  قیقحت  دینزیم ، ماگ  ادخ  هار  رد  هاگره 

ادخ دزن  اریز  یتسین ، نمؤم  هک  دییوگن 
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24 ص :
. دینک قیقحت  سپ  داهن ، ّتنم  امش  رب  دنوادخ  و  دیدوب ، نینچ  نیا  زا  شیپ  امش  تسه ، یناوارف  ياهتمینغ 

.« تسا هاگآ  دینکیم ، هچنآ  هب  ادخ 
رارق اینُّدـلا » َةایحلا  ضَرَع   » لـباقم رد  هکنیا  هاوگ  هب  تسا ، يورخا  ياـهتمعن  هیآ ، نیارد  تمینغ  زا  دارم  هک  تسا  یکاـح  هیآ  رد  تقد 

هک یلاوما  هب  اج  تشه  رد  تسا و  هدمآ  راب  شش  نآرق ، رد  تمینغ  : » دسیونیم هحفص 68  رد  باتک  هدنسیون  هکیلاح  رد  تسا . هتفرگ 
«. تسا هدیدرگ  قالطا  دوشیم ، هتفرگ  گنج  رد  رافک  زا 

. تسین هتفر ، راک  هب  یگنج  میانغ  يارب  طقف  هک  دنکیم  اعدا  هدنسیون  هک  نانچنآ  دراد و  ماع  موهفم  نآرق  رد  تمینغ  نیاربانب 

ثیدح رد  تمینغ  . 3

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ثیداحا  رد  تسا ، هتفر  راک  هب  دمآرد  قلطم  رد  دـیجم  نآرق  رد  ای  تغل و  لها  تاملک  رد  تمینغ  هّدام  رگا 
يدودعم دراوم  طقف  ام  هک  تسا  هتفر  راک  هب  دروآیم  تسد  هب  ناسنا  هک  يونعم  يّدام و  ياهدوس  اههدـیاف و  قلطم  رد  هّدام  نیا  زین  هلآ 

: دننک هعجارم  یمالسا  ثیداحا  رد  منغ »  » هّدام هب  دنناوتیم  نادنمهقالع  میوشیم ، روآدای  امش  هب  ار 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنکیم : لقن  دوخ ، ننس  رد  هجام  نبا 
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25 ص :
: دومرفیم نینچ  تاکز ، نتفرگ  ماگنه 

نیا اراگدرورپ ! « » ثیدح 1797 ةاکزلا ، جارخا  دنع  لاقی  ام  باب  تاکز ، باتک  هجام ، نبا  ننس  ًامرغم « .» اهعلجت  الو  ًامنغم  اهلعجا  ّمهّللا  »
«. هدن رارق  وا  نایز  بجوم  ار  نآ  هد و  رارق  هدننک  تخادرپ  يدنمهرهب  شیازفا  دوس و  هیام  ار  تاکز 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  زا  دوخ  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا 
«. ۀنجلا رکذلا ، سلاجم  ۀمینغ  »

رد هک  دـنکیم  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  و  ص 330 و 374 و 524 » ج 2 ، دـمحا ، دنـسم  .« » تسا تشهب  ادـخ ، دای  سلاجم  هرهب  دوس و  »
ثیداحا رد  دـیوگیم : ریثا  نبا  ص 177 » ناـمه ، تسا « ». نمؤم  يارب  ياهرهب  دوس و  «، » نمؤملل منغ  : » دومرف نینچ  ناـضمر  هاـم  فصو 

.« تسا کنخ  یتمینغ  ناتسمز ، رد  هزور  «، » ةدرابلا ۀمینغلا  ءاتشلا  یف  موصلا  : » تسا هدمآ 
.« دراد شاداپ  رجا و  نوچ  هدرمش ، تمینغ  ار  نآ  : » دسیونیم همادارد  ریثا  نبا 

نآرق و تغل ، لها  تاملک  هب  هجوت  اب  نیاربانب 
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هب زگره  دراد و  ياهدرتسگو  عیـسو  ياـنعم  دـشاب ، یتروص  ره  هب  منغ »  » هداـم تفگ : ناوتیم  هناـعطاق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 
راک هب  یگنج  میاـنغ  ياـنعم  هب  طـقف  ثیدـح  نآرق و  تغل و  رظن  زا  تمینغ  تفگ  ناوتیمن  نیارباـنب  دوشیمن ، دودـحم  یگنج  تمینغ 

. دوریم

یگنج میانغ  ریغ  رد  سمخ  بوجو  رب  هیآ  اب  تنس  لها  ناهیقف  لالدتسا 

هراشا

هک تسا  نیا  دوشیمن ، لماش  ار  یگنج  میانغ  اهنتو  تسا ، رادروخرب  ياهدرتسگ  دافم  کـی  زا  زین  سمخ  هیآ  هکنیا  رب  هاوگ  نیرتنشور 
هدافتـسا نآ  زا  زینار  يرگید  ياـهزیچ  رد  سمخ  بوجو  دـناهدرک و  لالدتـسا  هیآ  هب  یگنج  میاـنغ  ریغ  رد  هناـگراهچ  بهاذـم  ناـهیقف 

: ریظن دناهدومن 

نداعم . 1

. دننکیم لالدتسا  هیآ  نیا  هب  دزادرپب و  ار  دوخ  دمآرد  دیاب 15  ندعم  بحاص  هک  دندقتعم  یکلامو  یفنح  ناهیقف 
یمالـسالا هقفلا  . » تسا ُمتِْمنَغ »...  اّمنأ  اوُمَلْعاَو   » هکرابم هیآ  ندـعم ، رد  سمخ  بوجو  لیلد  دـنکیم : لقن  یفنح  ناهیقف  زا  یلیحز  هبهو 

ص 776» ج 2 ، هتلدأو ،
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«. سمخلا زاکرلا  یفو  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  اجنآ  دراد ؛ تلالد  انعم  نیا  رب  زین  یثیداحا  ادخ ، باتک  رب  هوالع 

زاکرلا یف  باب  ص 182 ، ج 1 ، يراخب ، حیحـص  تسا « . هدمآ  ربتعم  ییاور  عماجم  رگید  يراخبو و  ملـسم  حیحـص  رد  هدش  دای  ثیدح 
ص 335» ج 3 ، دمحا ، دنسم  ءامجعلا ، حرج  باب  ص 127 ، ج 5 ، ملسم ، حیحصلا 

جنگ . 2

يزیچ هب  زاکر  اریز  تسا ، هدـش  دای  ثیدـح  هکرابمهیآ و  ناـمه  نآ ، لـیلد  و  تسا ، جـنگ  دـنزادرپب ، ار  نآ  سمخ  دـیاب  هک  يدراوم  زا 
. جنگ دننام  قولخم ، بناج  زا  هاوخ  ندعم و  دننام  ناهج  راگدیرفآ  بناج  زا  هاوخ  دشاب  هدش  هریخذ  نیمز  رد  هک  دنیوگیم 

نآ رد  هک  دش  ینیمز  دراو  ام  هارمه  يدرم  میدش ، هناور  ربیخ  ياههعلق  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  دـیوگیم : کلام  نب  سنا 
راکـشآ الط  شمـش  زا  یجنگ  و  تخیر ، ورف  راوید  ناهگان ، دنک . كاپ  نآ  اب  ار  دوخ  ات  تشادرب  يراوید  زا  یتشخ  دنک . تجاح  ياضق 

صخـشم ار  نآ  نزو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگزاب ، ار  ناتـساد  دروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  هب  ار  نآ  دـش ،
ج دمحا ، دنسم  يزادرپب « . ار  نآ  سمخ  دیاب  تسا و  جنگ  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب . مهرد  شجنس 200  زا  سپ  نک .

ص 128» ، 3
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يارب ناسناو  دشاب  ناهنپ  نیمز  لد  رد  هک  هچ  ره  ماهدینش : نانآ  زا  نم  تسین و  یفالتخا  هلأسم  نیا  رد  ناهیقف  نایم  رد  دیوگیم : ریثا  نبا 

ج لوصألا ، عماج  . » دزادرپب ار  نآ  سمخ  دیاب  دیآ ، شتـسد  هب  و  دشکن ، يرایـسب  تمحز  جنر و  و  دنکن ، ياهنیزه  و  دزادرپن ، ییاهب  نآ 
تلقث امو  هیف  بجاولا  رثک  هتفلک  تّفخ  ام  ّنأ  هیف  لصألاو  هذخأ  ۀلوهسو  هعفنةرثکل  سمخلا  هیف  ناک  اّمناو  دیوگیم :  621 ص 620 - ، 4

: دوشیم هدافتسا  بلطم  ود  اهریبعت  نیا  زا  هیف » بجاولا  ّلق  هتفلک 
. تسا رتهدرتسگ  نآ  موهفم  و  درادن ، یگنج  میانغ  سمخ  هب  صاصتخا  هیآ  . 1

. تسا بجاو  زین  جنگ  نداعم و  رد  هکلب  تسین ، یگنج  میانغ  صوصخم  سمخ  . 2
ربمایپ هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دوخ  ناردپ  زا  ماما  دنکیم . دییأت  ار  هیرظن  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  ًاقافتا 

ياجرب ار  ّتنـس  جـنپ  تیلهاج  نامز  رد  بلطملادـبع  ناـج ! یلع  دومرف : نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دوخ  نانخـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
: دوـمن توـالت  ار  هیآ  نیا  هاـگنآ  داد ، ادـخ  هار  رد  ار  نآ  سمخ  درک و  ادـیپ  ار  یجنگ  وا  درک . دـییأت  مالـسا  رد  اراـهنآ  زین  ادـخ  داـهن .

ثیدحلا 3 » هیف  بجی  ام  باوبا  زا  باب 5  ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  «. » ُهَسُمُخ ِهَّلل  ّنأَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اّمنأ  اوُمَلْعاَو  »
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تّنس  رد  سمخ  بوجو  لیالد  . 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  رد  راک  بسک و  دمآرد  سمخ 

هراشا

هک هدرک  روصت  تسا ، هدمآ  حاحص  ریغ  حاحص و  رد  دروم  نیا  رد  هک  یناوارف  ثیداحا  زا  یعالطا  یب  تلع  هب  سمخ »  » باتک هدنسیون 
لها ییاور  یثیدـح و  ياهباتک  رد  نآ  ّهلدا  هک  یلاح  رد  تسا ، هعیـش  هقف  صیاصخ  زا  راـک  بسک و  دـمآرد  سمخ  تخادرپ  بوجو 

: تسا هدش  دراو  ادخ  لوسر  زا  تیاور  دنچ  رد  بسک  ياهدمآرد  رد  سمخ  تخادرپ  موزل  تسا . هدش  دراو  زین  تنس 

سیقلادبع یمازعا  تئیه  تیاور  فلا .

هلیبق نیا  ناگدنیامن  دوب ، هلـصاف  رتمولیک  اهدص  هرونم  هنیدـم  نانآ و  نایم  دـندوب و  نکاس  ءاسحا  فیطق و  نیرحب و  رد  سیقلادـبع  هلیبق 
اههار ندوب  نما  رطاخ  هب  مارح ، هام  رد 
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لاس لوط  رد  میناوتیمن  ام  دنتسه و  عنام  لئاح و  ناکرشم ، امش ، ام و  نایم  دندش : روآدای  دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح 
دینک نایب  ام  يارب  ار  رفک  مالسا و  نایم  ياهزرم  مینکیم ، تساوخرد  امش  زا  میـسرب . هنیدم  رد  امـش  روضح  هبو  مینک  روبع  نانآ  نایمزا 
راهچ هب  ار  امش  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مینک . توعد  نآ  هب  زین  ار  نارگید  میورب و  تشهب  هب  میدرک  لمع  اهنآ  هب  رگا  هک 

: مرادیم زاب  زیچ  راهچ  زا  منکیم و  توعد  زیچ 
: زا دنترابع  مهدیم  نامرف  نآ  هب  هک  يزیچ  راهچ 

؟ تسیچ ادخ  هب  نامیا  دینادیم  دومرف : هاگنآ  ادخ . هب  نامیا  . 1
. تسا هَّللا  ّالإ  هلإ  نتفریذپ ال 

. زامن نتشاد  اپب  . 2
. تاکز تخادرپ  . 3

 ...« منغملا نم  سمخلا  اوطعتو  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ریبعت  هب  اهدمآرد و  سمخ  . 4
نآ يات  ود  هک  دراد  دوجو  لامتحا  هس  اجنیا  رد  تسا ؟ هدوب  هچ  منغم »  » هملک زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوصقم  دوشیم  لاؤس  نونکا 

: تسا نّیعتم  یموسو  دودرم 
. یگنج میانغ  . 1

. دیآیم تسد  هب  يرگتراغ  زا  هک  ییاهدمآرد  . 2
. راک بسک و  دوس  . 3

: تسا لطاب  یلیالد  هب  تسخن  لامتحا 
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. میسرب امش  روضح  مارح  ياههام  ریغ  رد  میناوتیمن  ام  دنلئاح و  ناکرشم  امشو  ام  نایم  هک  دنتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نانآ  . 1
هب دـسر  هچ  ات  دـنیایب  نوریب  دنتـسناوتیمن  دوخ  هقطنم  زا  میـسرتیم و  ناکرـشم  زا  دوخ  لام  ناـج و  رب  اـم  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  ینعم 

!! دنروایب تسد  هب  ار  یمیانغ  دنگنجب و  ناکرشم  اب  هکنیا 
. تسا یمالسا  داهج  ملسم  نیناوق  زا  یکی  نیا  دزادرپب و  گنج  داهج و  هب  وا  هدنیامن  ای  ربمایپ  روتـسد  نودب  دناوتیمن  یناملـسم  چیه  . 2

هاگنآ هدرک ، داهج  هنارـسدوخ  ربمایپ  نذا  نودب  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  دنزادرپب ، ار  یگنج  میانغ  سمخ  نانآ  هک  دشاب  نیا  دوصقم  رگا 
. تسین نینچ  نیا  تیاور ، روظنم  ًانیقی  هک  دنزادرپب  ار  نآ  سمخ 

میـسقت هب  درکیم و  ادـج  ار  نآ  سمخ  هک  تسوا  دـیدرگیم و  لیوحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  میانغ  هیلک  یمالـسا ، داهج  رد  . 3
: دیامرفیم درامشیم و  سمخ  تخادرپ  لوئسم  ار  دارفا  ِدوخ  ثیدح ، نیا  رد  هک  یلاح  رد  تخادرپیم ، هیقب 

. تسین قبطنم  يزیچ  رب  بسک ، راک و  ياهدمآرد  رب  زج  نیا  و  دیزادرپب » ار  نآ  سمخ  تمینغ ، زا  «. » منغملا نم  سمخلا  اوطعتو  »
باب رد  نتف »  » باتک رد  ناثّدـحم  تسا . عونمم  ًاقلطم  مالـسا ، رد  يرگتراغ  اریز  تسا ، دودرم  تسخن ، لامتحا  لثم  زین  مود ، لاـمتحا  . 2

زا يرگتراغ )  ) بهنزا یهن 
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عونمم تراغ ، : » دومرف زین  و  تسین » ام  زا  دنک ، تراغ  سک  ره  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  دننکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

(« و 3938 ثیدح 3937 ، ص 1298 ، ج 2 ، هجاـم ، نبا  ننـس  ّلـحت (» ـال  ۀـبهنلا  ّنإ  دومرف «: زینو  اـّنم .» سیلف  ۀـبهن  بهتنا  نم  تسا «.« ».
ج 2، يراخب ، حیحص  بهنن « .» نأ ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  انعیاب  : » دیوگیم تماص  نب  ةدابع  دنکیم : لقن  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  ام  هک  دـنکیم  لقن  راصنا  زا  يدرم  زا  دوخ  ننـس  رد  دووادوبا  هبحاص » نذا  ریغب  بهنلا  باب  ص 48 ،
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندرک . تراغ  ار  اهنآ  دندیـسر و  ینادنفـسوگ  هب  ناـهگان  دـندوب ، هنـسرگ  تّدـش  هب  مدرم  میدـمآ و  نوریب 

. درک هنوراو  ار  اهگید  همه  دوخ ، نامک  اب  وا  دیشوجیم ، ام  ياهگید  هک  دیسر  یماگنه 
هب هجوت  اب  ثیدح 2705 » ص 66 ، ج 3 ، دواد ، یبا  ننـس  «. » ۀتیملا نم  ّلحأب  تسیل  ۀبهنلا  ّنإ  : » دومرف تخیر و  اهنآ  يور  رب  كاخ  هاگنآ 
هن دهاوخیم ، ار  دوخ  بسک  راک و  ياهدمآرد  نانآ 15  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نیعتم  موس  ینعم  دش ، هتفگ  هچنآ 

. دوب هدادن  خر  یگنج  اریز  یگنج ، میانغ  سمخ 
ترضح نآ  ياههمان  رد  هکلب  درامشیم ، ضیارف  ءزج  ار  اهدمآرد  سمخ  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسین  ثیداحا  رد  اهنت 

. تسا سکعنم  هلأسم  نیا  زین 
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33 ص :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياههمان  رد  سمخ  ب .

هراشا

. تسا هدومن  شرافس  زین  ار  سمخ  تخادرپ  تسا  هتشون  برع  لیابق  هب  هک  يددعتم  ياههمان  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ 
: مینکیم سکعنم  ار  اههمان  نیا  زا  یخرب  کنیا 

مزح نب  ورمع  هب  ياهمان 

ادخ ربمایپ  زا  تسا  ینامرف  نیا  تشون ...« : نینچ  دوب  هدرک  مازعا  نمی  هب  دوخ  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  وا  هک  مزح  نب  ورمع  هب  ترـضح  نآ 
هـشیپ روماهمه  رد  ار  يراگزیهرپ  اوقت و  دـهدیم  نامرف  وا  هب  درک . مازعا  نمی  هب  ار  وا  هک  هاـگنآ  مزح ، نب  ورمع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
اهرهن بآ  هب  هک  ییاهنیمز  زا  ( 110 ، ) تاکز تخادرپ  زا  تسا  مزال  نانمؤم  رب  هک  هچنآ  دریگب و  ار  ادخ  سمخ  مناغم »  » زا دزاس ، دوخ 

 ...«. دوشیم يرایبآ  هاچ  بآ  هلیسو  هب  هک  ییاهنیمز  زا  دوشیم و 120  يرایبآ  نامسآ  ناراب  و 

نادمه رفاعم و  لیابق  نارس  هب  ياهمان 

: دسیونیم هدش  دای  لیابق  نارس  هب  ياهمان  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
« توریب پاچ  هرامش 110 ، ص 227 ، هیسایس ، قئاثو  هَّللا « » سمخ  مناغملا  نم  متیطعأو  مکلوسر  عجر  دقف  »

.« دیتخادرپ ار  اهدمآرد  سمخ  هک  دوشیم  یهاوگ  دیسر و  امش  کیپ  ، »
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34 ص :
هدـشن مازعا  گنج  يارب  دـندوبن و  یماـظن  هدـنامرف  هورگ ، نیا  نوچ  تسا ، راـک  بسک و  ياهدـمآرد  ثیدـح ، نیا  رد  مناـغم  زا  روظنم 

. دندوب

ماذجو هعاضق  لیابق  هب  ياهمان 

دـش روآدای  دـنزادرپب و  ار  تاکز  هنوگچ  هک  تخومآ  نانآ  هب  تشون و  یناسکی  همان  هلیبق  ود  ره  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ 
ص 270» ج 1 ، يربک ، تاقبط  . » دننک تخادرپ  هسبنع  یبأ و  مان  هب  وا  هدنیامن  ود  هب  ار  سمخ  تاکز و 

شناوریپ عیجف و  هب  ياهمان 

: تشون وا  ناوریپ  عیجف و  هب  ياهمان  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ 
ار ادخ  سمخ  مناغم ، زا  دـناهدومن و  تعاطا  ار  وا  لوسر  ادـخ و  دـناهداد و  تاکز  دناهتـشاد و  اپرب  زامن  دـناهدروآ و  مالـسا  هک  یناسک 

ص 304 و 305» نامه ، دناهتخادرپ « .... 

يدزأ هدانج  هب  ياهمان 

ادـخ و دـنهدب و  تاکز  دـنراد و  اپب  زامن  هک  ینامز  اـت  نآ  ياـههخاش  دزا و  هلیبق  : » تشون نینچ  ياهماـن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مهس  ادخ و  سمخ  مناغم ، زا  دننک و  تعاطا  ار  وا  لوسر 
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35 ص :
ص 270» ج 1 ، يربک ، تاقبط  .« » دنراد نامیپ  لوسر  ادخ و  اب  دنوش ، ادج  ناکرشم  زا  دنزادرپب و 

دیز دنزرف  هنیهج  هب  ياهمان 

نییاپ الاب و  نآ و  ياهتشد  نیمز و  ياهفاکـش  دـسیونیم : تسا  هدوب  هلیبق  سیئر  هک  هنیهج  هب  ياهمان  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ار اهنآ  هکنآ 15  رب  طورـشم  دـیربب ، هرهب  نآ  ياهبآ  زا  دـینارچب و  اـهنآ  رد  ار  دوخ  تاـناویح  دـیناوتیم  تسامـش ، راـیتخا  رد  اـههرد 
ای دـشاب  دوصقم  یگنج  میانغ  هک  دوریم  لامتحا  اـیآ  تسیچ ؟ نیا 15  زا  دوـصقم  هرامش 157 » ص 265 ، ۀیـسایسلا ، قئاثولا  . » دیزادرپب

. دشابیم ادخ  لوسر  ِنآ  زا  هک  تسا  لافنا  زا  يریگهرهب  لباقم  رد   15 نآ تخادرپ 

هنیهج هلیبق  هب  ياهمان 

مئاـنغلا نم  یطعأو  هلوـسرو  هَّللا  عاـطأو  ةاـکزلا  یتآو  ةالـصلا  ماـقأو  مهنم  ملـسأ  نم  : » تشوـن نینچ  هورگ  نیا  هـب  ياهماـن  رد  ترـضح 
تعاطا ار  وا  لوسر  ادـخ و  دـهد و  تاکز  دراد و  اپب  ار  زامن  دروایب و  مالـسا  هک  سک  نآ  « » ص 271 ج 1 ، يربک ، تاـقبط  سمخلا « .»

.« دزادرپب ار  سمخ  میانغ  زا  دنک و 
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36 ص :
؟ دننکیم بیقعت  ار  یفده  هچ  تسا ؛ رتاوت  هب  کیدزن  هک  دّدعتم  ياههمان  نیا 

دیاب 15 یگدنز ، هنوؤم  رسک  زا  سپ  ناناملـسم  مامت  هک  نیا  نآ  دنکیم و  هراشا  يربهر  قوقح  زا  یکی  هب  اههمان  نیا  رد  ترـضح  ًانیقی 
رد دزادرپب . یمیلعتو  یغیلبت  روماهرادا  مالسا و  هعـسوت  هب  رتهب  یلام  ناوت  رثا  رب  دناوتب  وا  ات  دنزادرپب  ربهر  هب  ار  دوخ  عورـشم  ياهدمآرد 

. دشاب یگنج  تمینغ  مئانغ ، زا  روظنم  ات  هدشن  داهج  هب  رما  اههمان  نیا  زا  کی  چیه 
یعفاش و ماما  دنزادرپب . یعافد ) هن   ) ییادتبا داهج  هب  دنرادن  قح  مدرم  زگره  دریگ و  تروص  ماماای  ربمایپ  رما  هب  دیاب  یمالـسا  داهج  اریز 

. دریگیمن ماجنا  تسا ، داهج  هب  رومأم  وا  فرط  زا  هک  یسک  نذا  ای  ماما  نذا  نودب  داهج  دنیوگیم  اراکشآ  دمحا  ماما 
مه ربارب  رد  رکشل  ود  هک  ییاج  رد  اًلثم  تسین ، زیاج  ماما  نذا  نودب  یبلطدروامه  دننام  زین  داهج  رد  کچوک  تایلمع  دندقتعم  نینچمه 
نیا رد   » مه نیا  دگنجب  نت  هب  نت  دبلطب و  زرابم  دهن و  نادیم  هب  ماگ  ماما  نذا  نودب  درادن  قح  دـهاجم  ناملـسم  دـناهدرک ، ییارآ  فص 
ًاعقاو رگا  دوش » هعجارم  ص 364  ج 8 ، همادق ، نبا  ینغمو  ص 60  ج 8 ، جاتحملا ، ۀیاهن  ص 229 و  ج 2 ، بذهملا ، ياهباتک : هب  دروم 
ماظن هراوس  مهس  ایآ  دسیونب  حورشم  تروص  هب  ار  لاوما  میسقت  هوحن  اجنیا  رد  ترضح  دیاب  دوب ، نمـشد  اب  ییادتبا  داهج  هب  رظان  اههمان 

اب
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37 ص :
؟ دنکیم قرف  ای  تسا  یکی  ماظن  هدایپ 

مالسا هب  توعد  ار  نمشد  دیامرفب  اًلبق  تفگیم  نخـس  ای  تشونیم  نارگداهج  يارب  هک  اههمان  رگید  دننام  دیاب  ترـضح  نیا ، رب  هوالع 
ناکدوک نانز و  ناحورجم ، ناریپ ، هب  ضّرعت  زا  داهج  تیفیک  رد  و  دـینک ، داهج  نانآ  اـب  هاـگنآ  دـینک ، ماـمت  اـهنآ  رب  ار  تجح  دـینک و 

باتک لها  رگا  نمشد  دباعم  هب  زگره  دیوش و  دراو  اهغاب  اهنمرخ و  ندز  شتآ  ای  اهبآ  ندرک  مومسم  قیرط  زا  ادابم  دینک ، يراددوخ 
. دینکن هلمح  دنشاب ،

رد يزارد  نایلاس  هک  دندوبن  یناسک  دارفا  نیا  بلاغ  دنک و  دزشوگ  ار  تسا  مارح  نآ  رد  داهج  هک  ییاههام  ترـضح  دیاب  نیا  رب  هوالع 
نیا رد  سمخ  دیاب  درادن و  یطابترا  داهج  عوضوم  اب  اههمان  دافم  نیاربانب  دشابن . ماکحا  نیا  هب  يزاین  ات  دنشاب  هدرک  دشر  مالسا  شوغآ 

. درک ریسفت  دمآ  رد  بسک  نامه  هب  ار  اههمان 
اههنوؤم و رسک  زا  سپ  مدرم ، هکنیا  نآ  هدرک و  هراشا  مالسا  یسایس  لوصا  زا  یلـصا  هب  اجنیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تقیقح  رد 

ماقم هب  طوبرم  دـمآرد  نیا  میدـش ، روآدای  هتـشذگ  رد  هک  يروط  نامه  ًاـقافتا  دـنزادرپب و  يربهر  ماـقم  هب  ار  دوخ  دـمآرد  اههنیزه 15 
باوبا زا  موس  باب  ج 6 ، هعیـشلا ، لئاسو  « » یل وهف  ۀمامإلا  ببـسب  ناک  ام  اّما  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ریبعت  هب  تسا و  تماما 

ثیدحبوجو 1»
هک یلاوما  « ؛
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38 ص :
.« دریگ رارق  ام  رایتخا  رد  دیاب  دناهدروآ ، وت  دزن  هب  تماما  ناونع  هب  مدرم 

قیرط زا  نآ ، بوجو  لیالد  هب  نونکا  میدـش ، انـشآ  ّتنـس  لها  تایاور  ادـخ و  باتک  قیرط  زا  دـمآرد ، سمخ  بوجو  لیالد  اب  اجنیا  ات 
. میوشیم انشآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هّمئا  تایاور 
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39 ص :

مالسلا مهیلع  هّمئا  تایاور  رد  سمخ  بوجو  لیالد  . 3

هراشا

: تسا بجاو  زین  هدش  دای  دراوم  رد  یگنج ، میانغ  رب  هوالع  سمخ 

نداعم . 1

: دومرف تسه ؟ بجاو  يزیچ  يور ، نهآ و  سم و  نداعم  رد  ایآ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم : ملسم  نب  دمحم 
ثیدحبوجو 1» باوبا  زا  مّوس  باب  ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  تسا « . مزال  تخادرپ 15  اهنآ  همه  رد  ًاعیمج » سمخلا  اهیلع  »

جنگ . 2

يربهر تماما و  ماقم  هب  ار  نآ  دیاب 15  هک  يدراوم  زا 
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40 ص :
هچ هک  مدیـسرپ  جـنگ  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگیم : یبلح  هب  فورعم  یلع  نب  هَّللادـیبع  تسا . جـنگ  سمخ  تخادرپ ،

ثیدح 1» مجنپ ، باب  ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  . » 15 دومرف : تخادرپ ؟ دیاب  ار  نآ  زا  رادقم 

دیآیم تسد  هب  یصاّوغ  اب  هک  یتارهاوج  . 3

. دوش تخادرپ  اهنآ  سمخ  دیاب  ناجرم ، دیراورم ، دننام  دوشیم ، جارختسا  یصاّوغ  ای  ایرد  هت  زا  هک  دنمشزرا  ياهزیچ 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدیسرپ ، دیآیم  تسد  هب  یصاّوغ  قیرط  زا  هک  دیراورم  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : یبلح 

ثیدح 1» متفه ، باب  نامه ، «، » سمخلا هیلع  »
. تخادرپ دیاب  ار  نآ   15

درخب ناملسم  زا  یمذ  رفاک  هک  ینیمز  . 4

. دزادرپب ار  نآ  سمخ  دیاب  درخب ، ناملسم  زا  ار  ینیمز  یمذ  رفاک  رگا 
ار نآ  دـیاب 15  درخب ، ناملـسم  زا  ار  ینیمز  یّمذ ، رفاک  هاـگره  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دـیوگیم : ءاّذـح  هدـیبعوبا 

ثیدح 1» باب 9 ، نامه ، دزادرپب « .
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41 ص :

مارح هب  طولخم  لالح  لام  . 5

نآ رادـقم  مارح و  لام  بحاص  دـهد و  صیخـشت  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  دـناوتن  ناسنا  هک  دوش  طولخم  يروط  هب  مارح  اب  لـالح  لاـم  رگا 
. دزادرپب يربهر  تماما و  ماقم  هب  ار  لام  مامت  سمخ  دیاب  دشابن ، مولعم 

ماهدروآ درگ  ار  یتورث  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تمدـخ  يدرم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگیم : دایز  نب  نسح 
: دومرف ترضح  مسانشیمن . مه  زا  ار  نآ  مارح  لالح و  هک 

. مَْلُعی ُُهبحاص  ناک  ام  ِْبنَتجاو  سمخلاب  لاملا  نم  یضر  دق  ّلجو  ّزع  هَّللا  ّناف  لاملا ، کلذ  نم  سمخلا  جِرْخأ 
زاب وا  دوخ  هب  یسانشیم  ار  شبحاص  هک  یلام  رهو  دوشیم ، یـضار  نآ  هب 15  ادـخ  و  زادرپب ، ار  نآ   15 دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

ثیدح 1» باب 10 ، ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  . » نادرگ

تراجت بسک و  ياهدمآرد  . 6

هراشا

زا هدـش  لصاح  نآ  زا  هک  يدوس  هچنانچ  دروآ ، تسد  هب  یلام  يداصتقا ، ياهشالت  رگید  ای  تعنـص  ای  تراجت  قیرط  زا  ناسنا ، هاـگره 
هک یناسک  وا و  هنالاس  ياههنیزه 
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42 ص :
. دزادرپب ماما  هب  دیاب  ار  نآ  دازام   15 دیایب ، دایز  تساهنآ ، یگدنز  هنیزه  لفکتم 

اهدمآرد سمخ  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما 

« ». انقح انیلإ  لصی  یتح  ًائیش  سمخلا  نم  يرتشی  نأ  دحأل  ّلحی  ال  : » دومرف ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریصبوبا 
ثیدح 4» باب 1 ، ج 6 ، هعیشلا ، لیاسو 

.« دسرب ام  هب  ام  قح  هکنآ  رگم  درخب ، ار  يزیچ  سمخ  زا  هک  تسین  لالح  یسک  يارب  « ؛
يرتشا هَّللا  هرذعی  مل  سمخلا  نم  ًائیش  يرتشا  نم  : » دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم ، ریـصبوبا  يرگید  ثیدح  رد 

ثیدح 5» نامه ،  » هل ّلحی  ام ال 
.« تسین لالح  شیارب  هک  هدیرخ  ار  يزیچ  وا  دشخبیمن ، ار  وا  ادخ  درخب ، ار  سمخ  زا  يزیچ  سک  ره   ؛

زا ای  جـنگ  زا  ای  دـشاب  یگنج  مئانغ  زا  هاوخ  دریگیمربرد ، ار  دـشاب ، بجاو  سمخ  تخادرپ  وا  رد  هک  يزیچ  ره  لماش  ثیدـح ، قـالطا 
. هریغ نداعم و 

اهدمآرد سمخ  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما 

: متشون ياهمانرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم  ریصبوبا 
؟ تسا بجاو  نآ  سمخ  تخادرپ  ایآ  تسا ، رتشیب  ای  رتمک  ای  مهرد  نآ 2000  تمیق  هک  دسریم  ياهیده  ناسنا  هب  یهاگ 

(. دزادرپب ار  نآ  دیاب 15  « ) کلذ یف  سمخلا  : » تشون خساپ  رد  ترضح 
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نآ رد  ایآ  دسریم ، شورف  هب  نآزا  مه  یـشخبو  دنروخیم  غاب  نآ  هویم  زا  شاهداوناخ  دراد ، ياهویم  غاب  يدرم  متـشون : ترـضح  هب  زاب 

لیاـسو . » دراد سمخ  دنـشورفیم ، هچنآ  اـما  درادـن ، سمخ  تسا و  یگدـنز  هنیزه  زا  دـنروخیم ، هک  ار  هچ  نآ  دومرف : تسه ؟ سمخ 
ثیدح 10» باب 8 ، ج 6 ، هعیشلا ،

اهدمآرد سمخ  و  ع )  ) مظاک ماما 

اهدمآرد سمخ  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما 
رد ریثک ،» وأ  لیلق  نم  سانلا  دافأ  ام  ّلک  یف  : » دومرف خـساپ  رد  مدرک ، لاؤس  سمخ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دـیوگیم : هعامس 

هیلع مظاک  ماما  زا  هطساو  کی  اب  یـسیع  نب  دامح  ثیدح 8 » نامه ، دوش « . تخادرپ  دـیاب  سمخ  دایز  هاوخ  مک و  هاوخ  اهدـمآرد  هیلک 
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا 

سمخ « » ثیدحلا 8 ۀمـسق  باوبا  زا  باب 1  نامه ، ۀـحالملاو « .»...  نداعملاو  زونکلا  صوغلاو و  مئانغلا  نم  ءایـشأ : ۀـسمخ  نم  سمخلا  »
.2 مئانغ ، . 1 تسا : بجاو  دروم  جنپ  رد 

.« یناریتشک . 5 نداعم ، . 4 جنگ ، . 3 یصاّوغ ،
سمخ هک  تسا  نآ  هناشن  نیا  هدرک و  هراشا  تسا  یناریتشک  نامه  هک  بسک  دمآرد  زا  دروم  کی  هب  اجنیا  رد  ترضح 
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44 ص :
. دریگیم قلعت  اهدمآرد  قلطم  رب 

: لاق مث  انل ، وهف  هلوسرل  ناکامو  هلوسرل  وهفهَّلل  ناک  ام  لاقفلا : ۀیآ  هیلع  تأرق  دنکیم : لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  یـسوم  نب  نارمع 
باوبا زا  باب 1  ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  ًالالح « .» ۀعبرأ  اولکأو  ًادحاو  مّهبرل  اولعج  مهارد  ۀسمخب  مهقازرأ  نینمؤملا  یلع  هَّللا  رّسی  دقل  هَّللاو 

زا هک  هچنآ  تسا و  لوسر  ِنآ  زا  تسادخ ، يارب  هک  هچنآ  دومرف : مدـناوخ ، ترـضح  نآ  رب  ار  سمخ  هیآ  نم  « » ثیدحلا 6 هیف  بجی  ام 
هتخاس و بجاو  اهنآ  رب  مهرد  کی  اهنت  مهرد ، جنپ  ره  رد  و  هتفرگ ، ناسآ  نانمؤم  رب  يزور  راک  رد  ادخ  تسا . ام  يارب  تسا  لوسر  ِنآ 

.« تسا هدومن  لالح  نانآ  رب  ار  رگید  ياتراهچ 
هدوبن یگنج  میانغ  هب  رصحنم  مدرم ، ياهيزور  اریز  تسا ، دمآرد  قلطم  دوصقم ، هک  تسا  نآ  هناشن  مدرم ) ياهيزور  « ) مهقازرأ  » ظفل

. تسا
: دیامرفیم ثیدـح  لیذ  رد  اذـل  تسا و  مدرم  اب  ترـضح  نخـس  و  مدرم ، همه  هن  تسا ، نارگداهج  ِنآ  زا  یگنج  میانغ  هتـشذگ ، نیا  زا 

. دشاب هدرک  ناحتما  تعیرش  هب  لمع  يارب  ار  نانآ  بلق  ادخ  هک  دننک  لمع  نوناق  نیا  هب  دنناوتیم  يدارفا 
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45 ص :

اهدمآرد سمخ  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما 

باوبا زا  باب 12  ج 6 ، هعیـشلا ، لئاسو  « ؛» ۀنوؤملا دعب  سمخلا  ّنإ  : » تسا هدمآ  ترـضح  ياههمان  زا  یکی  رد  دیوگیم : قودـص  خـیش 
ثیدحلا 2» هیف  بجیام 

.« تساههنیزه رسک  زا  سپ  »
، تسین مدرم  هفیظو  میانغ  زا  سمخ  جارخا  اریز  تسا ، مدرم  ياهدـمآرد  هب  رظان  ثیدـح ، نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هدـش ، داـی  هلمج 

. دیوگیم نخس  مدرم  اب  اجنیا  رد  ترضح  تسا و  یمالسا  مکاح  هفیظو  هکلب 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ناشیا  زا  اضرلا  هقف  رد 

اهدمآرد سمخ  و  ع )  ) اضر ماما 

وهو ۀـصخرلا ، هیف  یعّداام  وهو  هیف  فلتخی  مل  يذـلا  ئیفلا  لامو  صوغلاو  نداعملاو  زونکلا  نیب  قرف  ال  ۀـمینغ . وهف  سانلا  هدافأ  ام  ّلـک  »
هَّللا قزر  نمو  ةدـئافو  ۀـمینغ  عیمجلا  ّنـأل  اـهریغو  ثیراوملاو  تاعانـصلاو ، بساـکملا  نم  دـئاوفلا  رئاـسو  ۀعیـضلا  ۀـلغو  ةراـجتلا ، حـبر 

اضرلا هقف  سمخلا « .» هیلعف  ًالام  هوجولا  نم  منغ  نم  ّلک  یلعف  هعانص ، نم  عناصلاو  هتربا  نم  طاّیخلا  یلع  سمخلا  ّنأ  يور  ّهناف  ّلجوّزع ،
« ۀنسلا ۀنوؤم  نع  لضفی  امیف  سمخلا  بوجو  باب  ص 284 ، ج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 40 ؛ مالسلا ، هیلع 
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46 ص :
یلاوما ای  دیآ ، تسد  هب  ایرد  رد  یـصاّوغ  زا  هاوخ  دشاب و  نداعم  ای  جنگ  هاوخ  دیآیم ، رامـش  هب  تمینغ  دـنروآ ، تسد  هب  مدرم  هچ  ره  »

دوس ینعی  درادـن ، یـسمخ  هک  دـناهدرک  اـعّدا  هک  يزیچ  ناـمه  و  دـشاب ، هدـشن  یـشکرکشل  اـهنآ  يارب  هدـمآ و  تسد  هب  گـنج  رد  هک 
دوس و تمینغ و  اهنیا  همه  رگید ، ياهزیچ  ثرا و  یتعنصو و  یناگرزاب  ياهدمآرد  رگید  اهغاب و  اهرازتشک و  تالوصحم  یناگرزاب و 
زا سک  ره  دزادرپب . سمخ  دوخ  تعنص  زا  رگتعنص  دوخ و  نزوس  دیاب  طایخ  یتح   » تسا هدمآ  رگید  تیاور  رد  تسا ». دنوادخ  يزور 

.« دزادرپب سمخ  دیاب  دروآ ، تسد  هب  يزیچ  اههار  نیا  زا  کی  ره 
اننید یلع  اننوع  سمخلا  ّنإ  : » دومرف خساپ  رد  ترـضح  درک ، لاؤس  سمخ  زا  تشون و  ياهمان  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  نایعیـش  زا  یکی 
هیلع متردق  ام  انءاعد  مکسفنأ  اومرحت  الو  اّنع  ُهوُوَْزت  الف  هتوطـس ، فاخن  نّمم  انـضارعا  نم  يرتشنو  لذبن  امو  انیلاوم  یلعو  انتالایع  یلعو 

، لاـفنا باوبا  زا  باب 3  ج 6 ، هعیـشلا ، لئاسو   ...«. » مکتقاف مویل  مکـسفنأل  نودـهمت  اـمو  مکبونذ  صیحمتو  مکقزر  حاـتفم  هجارخا  ّناـف 
مینک ظفح  ار  دوخ  يوربآ  ات  مینکیم  هنیزه  ار  نآ  تسا و  نامناراداوه  اههداوناخ و  نامنید و  هب  کمک  « » ثیدح 2
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47 ص :
. دیزاسن هرهبیب  دوخ  ياعد  زا  ار  ام  دیناوتیم  هک  ییاج  ات  دیریگن و  زاب  ام  زا  ار  نآ  سپ  مینامب ، ناما  رد  نانمشد  ّرش  زا 

 ....« تسامش یتسدگنت  زور  يارب  ياهریخذ  ناهانگ و  زا  یکاپ  امش و  يزور  دیلکنیا  تخادرپ 
ام : » دومرف دنک ، لالح  نانآ  رب  ار  سمخ  هک  دندرک  تساوخرد  وا  زا  دندش و  دراو  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رب  ناسارخ  نایعیـش  زا  یهورگ 

لئاسو ّلح « .» یف  مکنم  ًادـحأ  لعجن  سمخلا ال  وهو  هل ، انلعجو  انل  هَّللا  هلعج  ًاقح  انع  نووزتو  مکتنـسلاب  ةّدوملا  اـنوضحمت  اذـه  لـحمأ 
صاـصتخا دوخ  تبحم  هب  ار  اـم  ناـبز  رد  امـش ، منکیمن . لوبق  ار  داهنـشیپ  نیا  نم  « » ثیدـح 3 لافنا ، باوبا  زا  باب 13  ج 6 ، هعیشلا ،

چیه رب  ار  سمخ  ام  دیریگیم ، زاب  ام  زا  سمخ - ینعی  هتخانش - نآ  هژیو  ار  امو  هداد  رارق  ام  يارب  ادخ  هک  ار  یقح  لمع  رد  و  دیهدیم ،
.« مینکیمن لالح  امش  زا  کی 

اهدمآرد سمخ  و  ع )  ) داوج ماما 

اهدمآرد سمخ  مالسلا و  هیلع  داوج  ماما 
: تسا نینچ  وا  همان  نتم  درک . لاؤس  سمخ  هرابرد  وا  زا  تشون و  ياهمان  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  يرعشا ، نسح  نب  دمحم 

فیکو عاّنصلا  یلعو  بورضلا  عیمج  نم  ریثکو  لیلق  نم  لجرلا  دیفتسی  ام  عیمج  یلعأ  سمخلا  نع  ینربخأ  »
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ثیدحبوجو 1» باوبا  زا  باب 8 ، ج 6 ، هعیشلا ، لیاسو  « ؛» ۀنوؤملا دعب  سمخلا  : » هطخب بتکف  کلذ ؟

سمخ دیاب  زین  نارگتعنـصو  دریگیم ؟ ّقلعت  دایز  مک و  زا  ناسنا  ياهدمآرد  هیلک  رب  ایآ  نک . هاگآ  سمخ  زا  ارم  متـشون : شترـضح  هب  »
.« دوش تخادرپ  دیاب 15  اههنیزه  هبساحم  زا  سپ  تشون : خساپ  رد  ترضح  دییامرفب . ار  نآ  یگنوگچ  دنزادرپب ؟

-203  ) ياهلاس هب  طوبرم  ناشیا  تماما  نارود  هک  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  نامز  رد  سمخ  بوجو  لـصا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  زا 
نآ يایوج  يراگنهمان  اب  هک  دوبن  نشور  درف  نیا  يارب  نآ  فیک  مک و  تسه  هک  يزیچ  یلو  هدوب ، یمّلسم  رما  نایعیـش  دزن  تسا ، ( 220

. تسا هدش 
نخس هدرتسگ  تروص  هب  سمخ  هلأسم  هرابرد  تسا ،- هتشون  لاس 220  رد  هک  رایزهم - نب  یلع  هب  دوخ  همان  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 

اهل یّتلا  ناسنإلل  ناسنإلا  نم  ةزئاجلاو  اهدیفی  ةدئافلاو  ءرملا  اهمنغی  ۀمینغلا  یهف  هَّللا  کمحری  دئاوفلاو  مئانغلاو  : » دیامرفیم هاگنآ  هتفگ ،
نآ ریـسفت  هب  تمینغ  هـیآ  شراـگن  زا  سپ  ترـضح ، ثیدـح 5 » ناـمه ، نبا « .»...  ـالو  بأ  ریغ  نم  بـستحی  ـال  يذـلا  ثاریملاو  رطخ ،

دـسریم وا  هب  هک  تسا  ییاهدوس  دروآیم و  گنچ  هب  ناسنا  هک  تسا  ییاههرهب  دزرمایب - ارت  ادخ  دـئاوفو - مئانغ  : » دـیامرفیم هتخادرپ 
ناسنا هب  هک  ییاهبنارگ  يایادهو 
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. دنکیم حیرشتار  سمخ  دراوم  هیقب  هاگنآ  تسا ». بجاو  سمخ  اهنآ  همه  رد  دسرب ، وا  هب  دنکیمن  رکف  ناسنا  هک  یثاریمو  دنشخبیم 

اهدمآرد سمخ  و  ع )  ) يداه ماما 

اهدمآرد سمخ  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما 
« » رک  » دص دوخ  هعرزم  زا  هک  يدرم  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  مهد ، ماما  زا  دـیوگیم : يروباشین  عاجـش  نب  دـمحم  نب  یلع 
زین نآ  رک »  » یـس هدـش و  هتفرگوازا  تاکز  ناونع  هب  نآ  مهد  کـی  و  تسا ، هدرک  تشادرب  مدـنگ  تسا » مرگولیک  ًابیرقت 384  رک » ره «

ياههنیزه رسک  زا  سپ  تشون : خساپ  رد  ترضح  و  تسیچ ؟ وا  هفیظو  هدنام ، وا  يارب  رک »  » تصش اهنت  و  تسا ، هدش  فرص  هنیزه  يارب 
نیا مالسلا  هیلع  يداه  ترـضح  ثیدـحبوجو 2 » باوبا  زا  باب 8  ج 6 ، هعیـشلا ، لـئاسو  دزادرپبار « . دیاب 15  شدوخ  یـصخش  یگدنز 

. تسا هدومرف  نایب  ( 254 - 221  ) دوخ تماما  نارود  رد  ار  مکح 
زا ار  وت  قح  مهد و  ماجنا  ار  وت  رماوا  هک  يداد  روتـسد  نم  هب  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  هب  دـیوگیم : دـشار  دـنزرف  یلعوبا 
؟ میوگب هچ  نانآ  خساپ  رد  نم  تسیچ ؟ ام  لاوما  رد  ماما  قح  دنتفگ : نم  هب  نانآ  مدرک ، لقتنم  ار  بلطم  نیا  نایعیش  هب  مریگب . نایعیش 

دمآرد  15 « ) سمخلا مهیلع  بجی  : » دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
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(. دنزادرپب ار 

. عیانص تالآ و  رازبا و  رد  دومرف : زیچ ؟ همه  رد  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب 
؟ دزادرپب دیاب  يزیچ  مه  بساکو  ناگرزاب  ایآ  متفگ :

هدرک و هدنـسب  تیاور  دـنچ  نیمه  هب  اجنیا  رد  اـم  ثیدـحبوجو 3 » باوبازا  باب 8  ج 6 ، هعیـشلا ، لئاسو  . » اههنیزه رـسکزا  سپ  دومرف :
. میهدیم عاجرا  یثیدح  راثآ  هب  ار  ناگدنناوخ 

رد نآ  لیالد  هکلب  تسین ، یعیـش  هقف  صیاـصخ  زا  اهدـمآرد  سمخ  دراد و  هدرتسگ  هریاد  کـی  سمخ  هلأـسم  هک  دـش  نشور  نیارباـنب 
يوذ قح  تخادرپ  دننام  هلأسم ، نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  تسه  هک  يزیچ  تسا . هدش  دراو  تنس ، باتک و 

. دش هدرپس  یشومارف  هب  رتمهم  لئاسم  نوچمه  هریغ  میانغ و  زا  یبرقلا 
بوجو هک  تسا  نیا  تقیقح  نیتسخن  ماهدرب ، یپ  زیگناناجیه  مهم و  تقیقح  تشه  هب  نم  دیوگیم : همدقم  رد  سمخ  باتک  هدنـسیون 

اوتف عجرم  همئا ، لاوقا  و  دشاب ، همئا  لاوقا  هب  یکتم  دـیاب  هعیـش  بهذـم  هکنآ  لاح  تسا و  هدـشن  لقن  نیموصعم  همئا  زا  سمخ  نتخادرپ 
زا هنومن  يارب  ار  تیاور  هدراهچ  ام  هک  مییوگ  باوج  رد  ص 7 » مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هاگدید  زا  سمخ  . » دنتسه املع  يارب 

اهدمآرد سمخ  و  ع )  ) يداه www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


51 ص :
نیموصعم همئا  زا  سمخ  بوجو  هرابرد  هک  دیتسه  یعدـم  هنوگچ  امـش  سپ  میدرک . نایب  امـش  يارب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ثیداحا 

هب ار  دوخ  ای  تسا  لهاج  ای  هدنـسیون  هک  تفریذپ  دیاب  نیاربانب  تسیچ !؟ لوقنم  تایاور  نیا  سپ  تسا . هدشن  لقن  یبلطم  مالـسلا  مهیلع 
. تسا هدز  لهاجت 
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دراد نایعیش  يارب  سمخ  ندوب  حابم  ربتلالد  هک  یتایاور  ریسفت  مّود : شخب 

سمخ یگدوشخب  زار 

هراشا
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هتـشر کـی  يور  دـنزادرپب ، بوجو  دراوم  رد  ار  سمخ  ناناملـسم  همه  دـیاب  تسا و  یثیدـح  ینآرق و  لـصا  کـیتخادرپ  هک  یلاـح  رد 
دراوم نیا  رد  سمخ  ندوشخب  هتبلا  دناهدرک . فاعم  نآ  تخادرپ  زا  ار  دوخ  ناوریپ  یصاخ  دراوم  رد  هعیش  ناماما  ًاتحلصم  اهترورض و 
حلاصم ًاعبط  هدوب ، وربور  يدایز  تالکشم  اب  دراوم  نآ  رد  یعرش  مکح  يارجا  نوچ  هکلب  تسین ؛ یعرش  یلک  مکح  رد  فرصت  یئزج ،

ناماما و هدوب و  یقاب  دوخ  توق  هب  رگید  دراوم  رد  سمخ  مکح  لاح  نیع  رد  یلو  دننک ، رظن  فرـص  نآ  نتفرگ  زا  هک  هدرکیم  باجیا 
. دناهتفرگیم ار  نآ  یصاخ  طابضنا  اب  اهنآ  يالکو 

: دوشیم میسقت  هورگ  هس  رب  تسا  سمخ  یگدوشخب  زا  یکاح  هک  یتایاور 
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: لّوا هورگ 

هراشا

: تسا زیچ  هس  هب  رظان 
زا يرادـقم  هک  دراد  حیرـصت  سمخ  هیآ  هکنیا  اـب  دـندرکیم  يراددوخ  تیب  لـها  هب  نآ  تخادرپ  زا  اـفلخ  هک  یگنج  میاـنغ  سمخ  . 1

. تفرگیم رارق  نایعیش  رایتخا  رد  اهنآ  زا  یشخب  تشگیم و  تسد  هب  تسد  میانغ  یلو  تسا  یبرقلاوذ  صوصخم  سمخ 
. تفرگیم رارق  نایعیش  رایتخا  رد  سمخ  تخادرپ  نودب  هک  یناگرزاب  ياهالاک  . 2

ِنآ زا  یگمه  هک  هریغ  اهلگنج و  اههوک و  همیمـض  هب  تفرگیم  رارق  یمالـسا  تلود  رایتخا  رد  گنج  نودـب  هک  ییاـهنیمز  لاـفنا : . 3
. تسا تماما  ماقم  ِنآ  زا  نآ  زا  سپ  ادخ و  لوسر 

. تسا تسخن  هورگ  ِنآ  زا  هک  تمسق  هس  ره  حرش  کنیا 

مئانغ سمخ  . 1

روشک رد  هدروآ و  تسد  هب  ار  یمیانغ  و  تفرگیم ، ماجنا  ناکرشم  باتک و  لها  اب  ییاهگنج  یسابع ، يوما و  ياهتفالخ  نارود  رد 
یطیارش نینچ  رد  دنتخادرپیمن . زگره  دوب ، یبرقلا  يوذ  هب  قلعتم  هک  ار  میانغ  نیا  زا  یسمخ  افلخ  دیخرچیم . تسد  هب  تسد  یمالـسا 

هک یگنج  میانغ  دندرکیم و  هلماعم  دوب ، مدرم  تسد  رد  هک  یلاوما  نامه  اب  دـنتفریم و  رامـش  هب  هعماج  نیمه  زا  یئزج  هک  زین  نایعیش 
نآ سمخ 
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رب ار  میانغ  سمخ  نایعیـش ، یگدنززا  ییاشگ  هرگ  لکـشم و  عفر  يارب  هعیـش  نایاوشیپ  دیـسریم . نایعیـش  تسد  هب  دوب  هدـشن  تخادرپ 

. دشاب لالح  كاپ و  میانغ  لاوما  ریاس  اب  نانآ  هلماعم  نازینک و  اب  نانآ  ییوشانز  ات  دندوشخب  نایعیش 
هب ارذـگ  تروص  هب  ام  کنیا  تسا . میانغ  هنوگ  نیا  سمخ  ندـش  لالح  هب  طوبرم  همئا ، طسوت  سمخ  ندیـشخب  تایاور  مظعا  تمـسق 

: دوشیم طوبرم  دراوم  نیا  هب  سمخ  لیلحت  دوش  نشور  ات  مینکیم  هراشا  تایاور  نیا 
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 1

توهـش مکـش و  هار  زا  مدرم  « ؛» ّلح یف  مهؤابآو  کلذ  نم  انتعیـش  ّنإو  الأ  اـنّقح . اوّدؤی  مل  مّهنـأل  مهجورفو  مهنوطب  یف  ساـنلا  کـله  »
.« دنفاعم نآ  تخادرپ  زا  نانآ  ناردپ  ام و  نایعیش  دناهتخادرپن و  ار  ام  قح  اریز  دناهدش ، تخبدب 

ار اـهنآ  مدرم  هک  تسا  یگنج  میاـنغ  مهنوطب  زا  دوصقم  ًاـعبط  تسا . نازینک  هب  طوبرم  ثیدـح  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  مهجورف »  » هملک
رگید هب  یطابترا  ثیدـح  نیا  دـنزادرپبار ، تلاسر  نادـناخ  سمخ  هکنآ  نودـب  دـندومنیم ، هیذـغت  اهنآ  شورف  زا  دـندرکیم و  کـّلمت 

. درادن سمخ  دراوم 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : یسانک  سیرض  . 2
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مهل لـّلحم  ّهناـف  نیبیطـألا  انتعیـشل  اـّلا  تیبـلا  لـهأ  انـسمخ  لـبق  نم  لاـقف : يردأ . ـال  تلقف : اـنزلا ؟ ساـنلا  یلع  لـخد  نیأ  نـم  يردـتأ  »
هیلع قداص  ماما  منادیمن : یـسانک : سیرـض  تسا ؟ هتفرگ  همـشچرس  اجک  زا  مدرم  ناـیم  رد  عورـشمان  یکیدزن  دـینادیم  « ؛» مهدـالیملو
لالح ناشیا  تدالو  ندوب  كاپ  ناشیا و  يارب  ار  نآ  ام  هک  ام  هزیکاپ  نایعیـش  يارب  زج  تلاسر ، نادـناخ  سمخ  هیحان  زا  دومرف : مالـسلا 

.« میاهدرک
هک تسا  نآ  زا  یکاح  یگمه  مهدالیملو »  » زین و  نیبیطألا » انتعیـشل   » نینچمه و  اـنزلا » ساـنلا  یلع  لـخد   » تراـبع هدـش  داـی  ثیدـح  رد 

تیب لها  قح  هکنآ  یب  دشیم ، شورف  دـیرخ و  مدرم  نایم  رد  یگنج  تمینغ  قیرط  زا  هک  تسا  ینازینک  هب  طوبرم  نآ  رد  سمخ  لیلحت 
هیلع قداص  ماما  تمدخ  دیوگیم : هجیدخوبا  . 3 ثیدح 3 » لافنا ، باوبا  زا  باب 4  ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  دوش « . تخادرپ  مالـسلا  مهیلع 

رد هک  يرگید  صخـش  دـش . تحاران  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  نک ! لـالح  نم  يارب  ار  ناـنز  درک : ضرع  وا  هب  یـصخش  مدوب ، مالـسلا 
تسا زینک )  ) ینز ای  درخیم  هک  تسا  یمداخ  وا  دوصقم  هکلب  تسین ، ینز  ره  وا  دوصقم  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  دوب  رضاح  سلجم 

هب هک  میانغ ) زا   ) تسا یثاریم  ای  دنکیم ، جاودزا  وا  اب  هک 
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. دوشیم هداد  وا  هب  هک  ياهیده  ای  یتراجت  ای  دسریم ، وا 

هرابرد يوار  هکنیا  زا  ثیدح 4 » لافنا ، باوبا  زا  باب 4  ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  تسا « . لالح  ام  نایعیـش  يارب  اهنیا  همه  دومرف : ترـضح 
ثاریمو دـنکیم  جاودزا  وا  اـب  هک  ینز  مداـخ و  : » درک ریـسفت  نینچ  ار  نآ  دوـب  رـضاح  سلجم  رد  هـک  يرگید  درم  درک و  لاؤـس  ناـنز 

مهـس هکنآ  نودب  هدوب  افلخ  رایتخا  رد  هک  تسا  یگنج  میانغ  سمخ  لیلحت  دوصقم  هک  تسا  نآ  رب  هنیرق  اهنیا  همه  هیدـه ،» تراجتو و 
. تسا هدومن  فاعم  تمسق  نیا  رد  ار  نایعیش  ترضح  دنزادرپب . نانآ  هب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

: دنکیم لقن  مالسلا ) امهیلع  قداص  رقاب و   ) ماما ود  زا  یکی  زا  ملسم  نب  دمحم  . 4
وکزتلو مهتدالو  بیطتل  انتعیـشل  کلذ  انبّیط  دـقو  یـسمخ ، ّبر  اـی  لوقیف  سمخلا  بحاـص  موقی  نأ  ۀـمایقلا  موی  ساـّنلا  هیف  اـم  ّدـشأ  ّنإ  »

ثیدح 5» نامه ، مهدالوأ « ؛
يارب ار  نیا  ام  یلو  دوشیم ؟ هچ  نم  سمخ  ایادخ  دیوگب  سمخ  قحتسم  هک  تسا  نیا  زیخاتسر  زور  رد  مدرم  يارب  طیارش  نیرتتخس  »

.« دشاب هزیکاپ  نانآ  لسن  ات  میاهدرک  لالح  دوخ  نایعیش 
، تسه تایاور  رگید  رد  هک  يدهاوش  هب  نونکا  میدرک ، لقن  ار  تایاور  زا  یخرب  حورشم  روط  هب  ام  اجنیا  ات 
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: مینکیم هراشا 

باوبازا باب 4 ، ج 6 ، هعیـشلا ، لئاسو  «. » مهتدالو بیطتل  ّالإ  انتعیـشل  اذإ  انللحأ  َِملف  : » تسا هدـمآ  هلمج  نیا  هریغم ، نب  ثراـح  تیاور  رد 
تیاور رد  ثیدح 10 » نامه ، «. » اوبیطیل مهئابآل  انتعیـش  تاهّمأ  انللحأ  ّانا  : » تسا هدـمآ  هلمج  نیا  لیـضف  ثیدـح  رد  و  ثیدح 9 » لافنا ،

قداص ماما  زا  بوقعی  نب  قاحـسا  تیاور  رد  ثیدـح 15 » نامه ، مهدـلوم « .» بیطیل  سمخلا  نم  مهّللح  : » تسا هدـمآ  هلمج  نیا  هرارز 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تیاور  رد  ثیدح 16 » نامه ، «. » ثبخت الو  مهتدالو  بیطتل  : » تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع 

تایاور نیا  هب  هجوت  اب  ثیدح 20 » نامه ، «. » مارح دالوأ  مهدالوأ  نوکی  الو  مهدـیلاوم  بیطتلو  برـشمو  لکأم  نم  مهعفانم  مهل  ّلحتل  »
تـسد هب  تسد  یگنج  مئاـنغ  ناونع  اـب  هک  تسا  یلاوـم  اـی  نازینک  صخـألاب  یگنج ، مئاـنغ  هب  طوـبرم  یگدوـشخب  هک  تفگ  ناوـتیم 

هب صاخ  و  درادن ، رگید  دراوم  رد  سمخ  هب  یطابترا  چـیه  هدـش  دای  تایاور  نیاربانب ، دـندرکیم ، هلماعم  نآ  اب  زین  نایعیـش  تشگیم و 
. تسا دروم  نیمه 
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دندوبن سمخ  هب  دقتعم  هک  یناسک  لاوما  . 2

تراجت و شدرگ و  رثا  رب  یلاوما  نینچو  دـش ، هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  اهدـمآرد  زاـجارخا  یـسابع ، يوما و  ناـمکاح  تاـغیلبت  رثا  رب 
نیا رد  دوب . مالسلا  مهیلع  ناماما  هب  طوبرم  نآ  مجنپ  کی  هک  یلاح  رد  دشیم  لقتنم  نایعیـش  هب  رگید  قرط  زا  ای  ثرا و  اب  ای  ترـشاعم ،

موصعم ماما  هن ؟ ای  تسا  بجاو  اهنآ  سمخ  جارخا  ایآ  مینک و  هچ  لاوما  نیا  اـب  هک  دندیـسرپیم  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  نایعیـش  تروص 
اهنآ يارب  يزیچ  تراـسخ  زج  دـنوشب ، نارگید  سمخ  تـخادرپ  لـمحتم  نایعیـش  رگا  هـکنیاو  يراـتفرگ ، عـفر  رطاـخ  هـب  مالــسلا  هـیلع 

. دناهدوشخب دوخ  نایعیش  رب  ار  لاوما  هنوگ  نیا  سمخ  دنامیمن ،
شتسد هب  هک  یلاوما  رگید  ای  هیده  ای  ثاریم  رد  ار  دوخ  قح  هک  درک  تساوخرد  ترـضح  زا  يدرف  هک  تشذگ  هجیدخوبا  تیاور  رد  و 

. دسریم وا  تسد  هب  سمخم  ریغ  هک  دوب  یلاوما  دوصقم  دنک ؛ لالح  دسریم ،

لافنا . 3

ناـمیتی و و  یبرقلا ) يوذ   ) هلآ هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناگتـسب  و  « 1 لاـفنا : ادـخ .«  لوسر  ادـخ و  ِنآ  زا  نآرق ، تاـیآ  مکح  هب  لاـفنا 
«7 رشح : . » تسا نادناخ  نیا  زا  ناگدنام  هار  رد  نادنمتسم و 
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تسا و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناگتـسب  ادـخ و  لوسر  ِنآ  زا  نآ  سمخ  تسا و  نارگداـهج  هب  طوبرم  یگنج  میاـنغ  هک  یلاـح  رد 
، تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناگتـسب  ادخ و  لوسر  ادخ و  ِنآ  زا  لافنا  یلو  دشابیم ، ناناملـسم  مومع  ِنآ  زا  هدش  حتف  ياهنیمزرس 

. دریگیم رارق  تماما  ماقم  رایتخا  رد  هک 
دیرخ فرصت و  عون  ره  نایعیش ، زا  يراتفرگ  عفر  يارب  دوب ، یسابع  يوما و  بصاغ  ياهتلود  رایتخا  رد  لافنا  هیلک  هک  ینارود  رد  ماما 
گنج نودب  هک  تسا  ییاهنیمزرس  یضارا و  لافنا ، مهم  تمـسق  دناهتـسناد و  فاعم  نآ  زا  ار  نایعیـش  هدرک و  زیوجت  ار  لافنا  شورف  و 

مهس زا  تمسق  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  اهلگنج  اههّرد و  اههوک و  تاوم و  ياهنیمزرـس  هتفرگ و  رارق  یمالـسا  تلود  رایتخا  رد 
: مینکیم هدنسب  تیاور  کی  هب  دروم ، نیا  رد  و  دناهتسناد ، فاعم  نایعیش ، یگدنز  روما  لیهست  يارب  ار  تماما 

امـش تمدـخ  مراد  هفیظو  هک  هچنآ  نم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  دـیوگیم : رایـسوبا  هب  بّقلم  کلملادـبع  نـب  عمـسم 
نیا رد  نانآ  هتفرگ ، رارق  ام  نایعیـش  رایتخا  رد  یـضارا  زا  هچنآ  هکلب  وت ، اهنت  هن  میدیـشخب  وت  هب  ار  نآ  اـم  داد : خـساپ  ترـضح  مرواـیب ؟

یمالسا تایلام  دمآ ، وا  هک  هاگنآ  تسا ، رارقرب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  زور  ات  لیلحت  نیا  دننک و  فرصت  یمرگلد  لامک  اب  تمسق 
نانآ تسد  رد  هک  ییاهنیمز  زا  ار 
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ابأ ای  لاق : هّلک ؟ لاملا  کیلإ  لمحأ  انأ  هل : تلق  مالـسلا ، هیلع  قداـصلا  نع  کلملادـبع  نب  عمـسم  راّیـس  یبأ  نع  . » تفرگ دـهاوخ  تسا ،
یلإ کلذ  مهل  لّلحمو  نوّللحم  هیف  مهف  ضرألا  نم  انتعیش  يدیأ  یف  ناک  ام  ّلکو  کلام  کیلا  ّمضف  هنم  كانللحو  کل ، هانبیط  دق  رایس !

هک تسا  نامه  میتشاـگن  اـجنیا  رد  هک  هچنآ  ثیدـح 12 ») لافنا ، باوبا  زا  باب 4  ص 382 ، ج 6 ، هعیـشلا ، لئاسو  اـنمئاق (...  موقی  نأ 
. تسا لافنا  سّمخم و  ریغ  لاوما  یگنج و  مئانغ  هب  طوبرم  لیلحت ، دنیوگیم ، هیماما  ناهیقف 

ناتسدگنت يارب  لیلحت  مود : هورگ 

مالسلا هیلع  ماما  دندربیم ، رس  هب  یّصاخ  یتسدگنت  رد  نایعیـش  زا  یخرب  هک  ینامز  تسا . صاخ  نامز  هب  رظانندیـشخب  تایاور  زا  یخرب 
: دییامرف هجوت  ریز  رد  هدش  دای  تیاور  هب  دروم  نیا  رد  درک . فاعم  سمخ  تخادرپ  زا  ار  دمآرد  مک  دارفا  هنوگ  نیا 

: درک ضرع  دش و  دراو  وا  رب  شورف  هچراپ  يدرم  مدوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگیم : بوقعی  نب  سنوی 
. میاهدرک یهاتوک  نآ  تخادرپ  رد  ام  دراد و  دوجو  زین  امش  قح  نآ  رد  هک  تسه  یلاوما  ام  تسد  رد  موش  تیادف 

نإ مکانفصنأ  ام  : » دومرف نینچ  وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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ثیدح 6» لافنا ، باوبا  زا  باب 4  ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  «. » مویلا مکانفلک 

.« میاهدیزرون فاصنا  امش  اب  دیزادرپب  ار  نآ  هک  مینک  فیلکت  ار  امش  زورما  رگا  ام  »
اهیندروخ و رد  هک  یـسمخ  هک  دوب  هتـساوخ  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  يدرم  نآ  رد  هک  مدـناوخ  ار  ياهمان  دـیوگیم : رایزهم  نب  یلع 
، ناـمه ّلـح « » یف  وهف  یّقح  نم  ءیـش  هزوعأ  نم  : » تشوـن خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـنک ، لـالح  تسه ، وا  ندرگ  رب  اهیندـیماشآ 

ثیدح 2»
.« منکیم لالح  ار  وا  نم  دزادرپب ، ارم  قح  دناوتن  یتسدگنت  رطاخ  هب  سک  ره  « ؛

یعطقم لیلحت  موس : هورگ 

هراشا

تالکشم اب  شفراصم  رد  نآ  فرص  سمخ و  تخادرپ  هک  ینامز  ینعی  هدوب  یعطقم  اًلماک  سمخ  لیلحت  تسا  یکاح  تایاور  زا  یخرب 
. دوب هارمه  یّصاخ 

: دوشیم هراشا  هدوب ، یصاخ  نامز  هب  طوبرم  یگدوشخب ) « ) لیلحت  » دهدیم ناشن  هک  هنیمز  نیا  رد  دهاش  ود  هب  کنیا 
ثیدح 8» نامه ، مویب « »...  ًاموی  ةدافالا  هَّللاو  یه  : » دنکیم ریسفت  نینچ  ار  سمخ  هیآ  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مردپ یلو  تسا ، دارفا  هنازور  ياهدمآرد  تمینغ  زا  دوصقم  دنگوس  ادخ  هب  « ؛
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ههرب هب  طوبرم  لیلحت ، هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هلمج  نیا  ددرگ ». كاـپ  مارح  زا  ناـنآ  لاوما  اـت  هدرک  فاـعم  تمـسق  نیا  رد  ار  ناـیعیش 

اب شدراوم  رد  نآ  فرـص  ای  ترـضح ، هب  سمخ  ندـیناسر  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ناـمز  رد  دـیاشو  تسا ، هدوب  یـصاخ  ناـمزو  یّـصاخ 
ار ناشیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لاح ، نیع  رد  یلو  تسا ، هتـسناد  فاعم  سمخ  تخادرپ  زا  ار  نانآ  ترـضح  هدوب و  وربور  یتالکـشم 

. تسا هتخادرپ  هیآ  ریسفت  هب  هدرمشن و  فاعم 
تـفرگ و تروـص  یـسابع  روـصنم  تفـالخ  نارود  رد  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  يارب  هـک  ییاهيریگتخــس  ساـبع و  ینب  نارود  رد 
، دیسر تداهش  هب  تشگ و  مومسم  دادغب  رد  نوراه  نادنز  رد  ماجنارس  دروآ و  شیپ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  يارب  نوراه  هک  یتاقییـضت 
زا باب 8  ج 6 ، هعیـشلا ، لئاسو  دوب « . وربور  یتالکـشم  اب  نآ  تخادرپ  سمخ و  نتفرگ  دـش ، هدرب  ناسارخ  هب  رظن  تحت  متـشه ، ماما  و 

هلیسو هب  دوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  یلام  لیکو  هکنیا  رطاخ  هب  سینخ ، نب  یلعم  دننام  یگرزب  تیـصخش  ثیدحبوجو 5 » باوبا 
هیلع قداص  ماما  هب  ار  هبجاو  قوقح  هک  یناسک  یماسا  وا  دنتساوخ  هچ  ره  دیسر . تداهش  هب  هجنکـش  ریز  دش و  ریگتـسد  هنیدم  رادنامرف 

ص 210» یسوط ، خیش  هبیغلا ، باتک  داد « . تسد  زا  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  ماجنارس  درک و  يراددوخ  دروایب ، دنزادرپیم ، مالسلا 
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مالسلا هیلع  مظاک  ماما  نایعیش  ات  دش  ریگتـسد  دیـشرلا  نوراه  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  صوصخم  نارای  زا  ریمع  یبا  نب  دمحم 

لاجر دومن « . يراددوخ  نایعیـش ، یماـسا  ییوگزاـب  زا  مه  زاـب  دـش ، دراو  وا  ندـب  رب  قالـش  هبرـض  هـک 100  یلاـح  رد  دـنک ، یفرعم  ار 
هک تسین  انعم  نآ  هب  نیا  یلو  دندرک ، فاعمتخادرپ  زا  ار  نایعیش  هعیش ، ناماما  یطیارش  نینچ  رد  هرامش 888 » ص 240 ، ج 2 ، یشاجن ،

. دندش فاعم  هشیمه  يارب 
هزاجا ترضح  نآ  هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  همان  مالسلا  هیلع  متـشه  ماما  هب  سراف  ناناگرزاب  زا  يدرم  دیوگیم : يربط  دیز  نب  دمحم 

: تشون همانرد  ترضح  دنک ، فرصم  ار  سمخ  دوخ  دهد ،
فاخن نّمم  انـضارعأ  ْنِم  يرتشنو  لذـبن  امو  انیلاوم ، یلعو  انتالایعو  اننید  یلع  اـُننوع  سمخلا  ّنإ  هَّللا ، ّلـحأ  هجو  نم  اـّلإ  لاـم  ّلـحی  ـال  »

مکسفنأل نودّهمت  امو  مکبونذ  صیحمتو  مکقزر ، حاتفم  هجارخإ  ّنإف  هیلع ، متردق  ام  انءاعد  مکسفنأ  اومرحت  الو  اّنع ، هووزت  الف  هَتوطس ،
زا باب 3 ، ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  «. » مالسلاو بلقلاب  فلاخو  ناسللاب  باجأ  نم  ملسملا  سیلو  هیلإ ، دهع  امب  یفی  نم  ملـسملاو  مکتقاف  موی 

ثیدح 2 و 3 » لافنا ، باوبا 
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اب تسا و  نامناوریپ  هداوناخ و  هنیزه  تخادرپ  ینید و  روما  رب  ام  کمک  . دوشیمن لالح  هدرک ، لالح  ادخ  هک  هار  نآ  زا  زج  یلام  چیه  »
زا ار  دوخ  دـینکن و  غیرد  ام  زا  ار  نآ  دـیناوتیم  هک  اجنآ  اـت  سپ  مینکیم . ظـفح  نادـنمتردق  ناراکمتـس و  شیپ  رد  ار  دوخ  يوربآ  نآ 

ترخآ یتسدگنت  زور  يارب  یتخادرپ ، شیپ  تسا و  ناهانگ  زا  امش  یکاپ  امـش و  يزور  شیاشگ  دیلکتخادرپ  دیزاسن ، مورحم  ام  ياعد 
. دنک ینامرفان  لد  اب  یهارمه و  نابز  اب  هکنآ  هن  دنک ، لمع  شیاههدعو  هب  هک  تسا  یسک  ناملسم  تسا .

. دیاشخبب ناشیارب  ار  سمخ  هک  دنتساوخ  ناشیا  زا  دندمآ و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دزن  هب  ناسارخ  مدرم  زا  یهورگ  نینچمه 
زا دیرادیم و  تسود  ار  ام  اهنت  هک  دینکیم  راهظا  نابز  اب  منکیمن . لوبق  ار  تساوخرد  نیا  نم  تفگ : نانآ  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

نیا رد  ار  امـش  زا  کی  چیه  دنگوس ، ادـخ  هب  دومرف : ار  هلمج  نیا  هاگنآ  دـینکیم ؛ يراددوخ  هداد  رارق  ام  يارب  ادـخ  هک  یقح  تخادرپ 
ماما هنیمز ، نیا  رد  تالاؤس  تاعجارم و  ترثک  لـیلد  هب  ثیدح 3 » لافنا ، باوبا  زا  باب 3 ، ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  . » مینکیمن لالح  قح ،

نب یلع  هب  دوخ  همان  رد  يو  دیامرف . غالبا  نایعیش  همه  هب  ار  هلأسم  نیا  ینامرف  یط  لاس 220  رد  دش  ریزگان  مالسلا  هیلع  داوج 
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: تشون نینچ  رایزهم 

هک 220 لاس  نیا  زا  مزاس . كاپ  ار  نانآ  مهاوخیم  نمو  دناهدرک ، یهاتوک  سمخ - ام - قح  يادا  هنیمز  رد  هتشذگ  رد  ام  نارادتـسود  »
رد جع )  ) رصع یلو  ترـضح  ثیدـحبوجو 5 » باوبا  زا  باب 8 ، ج 6 ، هعیـشلا ، لـئاسو   ...« » منادیم مزـال  ار  نآ  تخادرپ  تسا ، يرجه 

: داد خساپ  نینچ  دوب ، هدش  سمخ  زا  هک  یلاؤس  هرابرد  يرغص  تبیغ  نارود 
، لافنا باوبا  زا  باب 3  نامه ، ًامهرد « ؛»...  اـنلام  نم  ّلحتـسا  نم  یلع  نیعمجأ  ساـنلاو  ۀـکئالملاو  هَّللا  ۀـنعل  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  »

ثیدح 8»
 ...« دنرمشب لالح  ار  ام  لاوما  زا  مهرد  کی  هک  داب  یناسک  رب  مدرم  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  »

زا يرازیب  زین  رگید  تاعیقوت  رد  هکلب  هدرک ، نیرفن  دنزادرپیمن ، ار  همئا  قوقح  هک  ار  یناسک  نآ  رد  ترضح  هک  تسین  ياهمان  اهنت  نیا 
ثیدح 7 و 9» نامه ، تسا « . هدمآ  دارفا  نیا 

تاقدص تاکز و  میرحت  مشاهینب و 

هب ادخ  تسا و  مارح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  صخألاب  مشاهینب  رب  تاقدص  تاکز و  هک  دنراد  رظن  قافتا  یمالسا ، ناهیقف 
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69 ص :
. تسا هدومرف  رّرقم  ار  سمخ  نانآ  يارب  تاکز  ياج 

: دیامرفیم یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
نم مهتبارقل  مهل  هَّللا  نم  ًاهیزنت  سانلا  تاقدص  نم  مَُهل  ًاضَوَع  مِهلیبس ، ِءانبأو  ِساّنلا  ِنیکاسم  َنود  مَُهل  ۀّصاخ  سمخلااذه  ُهَّللا  َلَعَج  اّمنإ  »

«. ۀنکـسملاو ِّلُذلا  عضوم  یف  مهربْصی  نأ  نع  هب  مهینغی  ام  هدنع  نَم  ۀّصاخ  مهل  َلعجف  ِسانلا ، خاسوأ  نم  مهل  هَّللا  نع  ۀمارکو  هَّللا  لوسر 
يارب ار  سمخ  ادـخ  « » دوش هعجارم  ثیدحلا 2  ۀمـسق  باوبا  زا  باب 3  هب  زینو  ثیدحلا 8  ۀمـسق  باوبا  زا  باب 1  ج 6 ، هعیـشلا ، لئاسو  »

نیزگیاج ات  رگید ، مدرم  ناگدنام  هار  رد  نادنمتسمو و  نامیتی  يارب  هن  هداد ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هداوناخ  نادنمتسم  نامیتی و 
ربمایپ هب  یکیدزن  رطاخ  هب  ار  نانآ  تمرح  ات  درمـش  رترب  دـننک  تفایرد  ار  مدرم  تسد  كرچ  هکنیا  زا  ار  ناـنآ  و  دـشاب ، مدرم  تاقدـص 

.« دزاس زاینیب  مدرم  ربارب  رد  یتسدورف  يراوخ و  زا  ار  نانآ  ات  تسا ، نانآ  هژیو  قح ، نیا  سپ  دراد . هگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
مشاه ینب  يارقف  یگدنز  نیمأت  درادن و  تیمومع  هبنج  هدوب و  یصاخ  عطاقم  رد  سمخ  ششخب  هک  دیمهف  ناوتیم  لصا  نیا  هب  هجوت  اب 

. تسا سمخ  تخادرپ  هب  هتسباو 
هریغ جنگ و  نداعم و  رب  هوالع  اهدمآرد  سمخ  نیاربانب 
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70 ص :
دیکأت نآ  تخادرپ  رب  مالسلا  مهیلع  هعیـش  ناماما  هدش و  دراو  نآ  قبط  رب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  تسا و  ینآرق  لصا  کی 
مالسلا مهیلع  ناماما  يور  رد  ور  نایسابع  نایوما و  صخألاب  افلخ ، دشن و  ارجا  لصا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  اما  دناهدرک .

عطق دوب  سمخ  هک  ار  همئا  تردق  ياهنایرش  نیا  زا  یکی  اذل  دننک  ادیپ  تردق  هعماج  رد  هعیش  ناماما  دنتساوخیمن  دندوب و  هتفرگ  رارق 
. دنتخاس مورحم  یگنج  میانغ  قح  زا  یتح  ار  مشاه  ینب  هدومن و  تفلاخم  لصا ، نیا  يارجا  اب  هدرک و 

تاکز زا  نانآ  تسا و  مشاهینب  هب  قلعتم  سمخ  زا  یمین  اریز  دـشاب ، ییاج  همه  یمئاد و  دـناوتیمن  سمخ  ندیـشخب  هکنیا  رگید  هتکن 
ّیـضرم ًانیقی  هک  دوب  دهاوخ  نارگید  زا  رتدب  نانآ  یگدنز  عضو  دوشن ، تخادرپ  مه  سمخ  نانآ  دنمتـسم  دارفا  هب  رگا  و  دـنمورحم ، زین 

. تسین هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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71 ص :
مالسلا مهیلع  همئا  رصع  رد  تلاکو  نامزاس 

يدارفا مالسلا  مهیلع  ناماما  تفرگیم ، تروص  یتخس  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  اب  مدرم  طابترا  هک  نایـسابعو ، نایوما  تفالخ  نارود  رد 
تیب لها  همئا  يالکو  رد  مزـال  یگژیو  نیرتمهم  دـنهدب . ناـنآ  هب  ار  هبجاو  قوقح  مدرم  اـت  دـندرکیم  یفرعم  یلاـم  لـیکو  ناونع  هب  ار 

. دوب اهنآ  رد  تقاثو  تلادع و  اوقت و  هکلم  دوجو  مالسلا  مهیلع 
یملع و عینم  ماقم  ياراد  همئا  يالکو  زا  یخرب  دـندرکیم . لح  ار  مدرم  تالکـشم  هدوب و  علطم  یعرـش  ماکحا  هب  تبـسن  نیا ، رب  هوالع 

نب یلع  ییحی ، نب  ناوفـص  جاجح ، نب  نمحرلادبع  دننام  دنـشاب ، اهشـسرپ  زا  يرایـسب  يوگخـساپ  دنتـسناوتیم  دوخ  دـندوب و  ییاوقت 
. يرمع دیعس  نب  نامثع  حون و  نب  بویا  يزاوها ، رایزهم 

ماظن هک  دناسریم  ینشور  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  هریس  یسررب 
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72 ص :
هرادا يوحن  هب  هتبلا  هدوب  یلاعف  ماظن  فیرشلا ) هجرف  هَّللا  ّلجع   ) رصع یلو  ترـضح  نارود  ات  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـصع  رد  تلاکو 

ترـضح دـندروآیم ، مالـسلا  هیلع  ماما  هناخ  رد  هب  ار  هبجاو  قوقح  نایعیـش  هک  ینامز  یتح  دربن . یپ  نآ  تیهاـم  هب  نمـشد  هک  دـشیم 
. تفرگیمن ًاصخش  دوخ  درکیم و  راذگاو  دوخ  لیکو  هب  ار  نآ  نتفرگ 

: دییامرفیم هظحالم  نمی  نایعیش  هعجارم  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تیاور  رد  هکنانچ 
: تفگ دش و  دراو  ترـضح  نآ  مداخ  دـندوب . وا  رـضحم  رد  نایعیـش  زا  یخرب  تسیزیم و  ءارماس  رد  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

ادص ار  يرمع  دیعس  نب  نامثع  تفگ : مداخ  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دناهدیـسر ، نمی  زا  دولآرابغ  هرهچ  اب  امـش  نایعیـش  زا  يدادعت 
: تفگ وا  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دش ، دراو  دیعس  نب  نامثع  نک !

نانآ دزن  هب  نامثع  يا  « ؛» لاملا نم  هولَمَح  ام  نیینمیلا  رفنلا  ءالؤه  نم  ِْضبقاو  هَّللا  ِلام  یلع  ُنومأملا  ُۀقثلاو  ُلیکولا  ّکناف  ُنامثع  ای  ضما  »
.« ریگب لیوحت  دناهدروآ  نمی  زا  ام  نایعیش  هچنآ  یتسه ، ادخ  لام  رد  نیما  دامتعا و  دروم  لیکو  وت  ورب ،

: دوزفا ترضح  هاگنآ 
هنبا ّنأو  یلیکو  يرمعلا  دیعس  نب  َنامثع  ّنإ  »
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73 ص :
« مهدزاود ماما  يارفس  باب  ص 345 و 346 ، ج 51 ، راونألا ، راحب  مکّیدهم .« ؛» ینبا  لیکو  ًادمحم 

.« تسامش يدهم  مرسپ  لیکو  دمحم  شرسپ  نم و  لیکو  يرمع  دیعس  نب  نامثع  »
رد سمخ  هضیرف  هک  دوش  نشور  ات  میرامـشیمرب  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  یلام  نالیکو  زا  یـشخب  یماسا  ارذـگ  تروص  هب  اجنیا  رد  ام 

. تشگیمن لیطعت  اّما  دشیم  گنر  مک  ناماما  تماما  لوط 

مالسلا مهیلع  هّمئا  يالکو  زا  یخرب 

هدوب یعرـش  هوجو  ذـخا  رد  ترـضح  نآ  نایعیـش و  هطـساو  هنیدـم و  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يـالکو  نیرتهب  زا  سینخ  نب  یلعم  . 1
. دروآیم هنیدم  هب  يروآعمج و  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  نانآ  يایاده  لاوما و  درکیم و  رفس  زین  نیشن  هعیـش  قطانم  زا  یخرب  هب  تسا .

ترضح نمض  رد  دناوخ ، ارف  قارع  هب  هیکز  سفن  هَّللادبع  نب  دمحم  مایق  زا  تیامح  ماهتا  هب  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یـسابع ، روصنم 
یلع نب  دوواد  تسا و  هداتـسرف  نایعیـش  دزن  هب  روکذـم  مایق  هب  کـمک  روظنم  هب  لاوما ، عمج  يارب  ار  سینخ  نب  یلعم  هک  دومن  مهتم  ار 
یلعم دش . دهاوخ  هتشک  هنرگ  و  دنک ، مالعا  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نایعیش  همه  یماسا  هک  تساوخ  سینخ  نب  یلعم  زا  هنیدم  مکاح 

: تفگ سینخ  نب 
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74 ص :
دوواد هب  زیمآخیبوت  یباطخ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنتخیوآ ، راد  رب  ار  شندب  دـندز و  ندرگ  ار  وا  هاگنآ  یناسرتیم ؟ گرم  زا  ارم 

راد هب  ار  شندـب  يدرکن و  افتکا  وا  نتـشک  هب  یتشک و  ارم  لیکو  تسود و  نیرتکیدزن  وت   ...«، » یلیکوو يـالوم  تلتق  دوواد  اـی  : » تفگ
381 و ص 376 - یشک ، لاجر  ص 181 ؛ ج 47 ، راونألاراحب ، ص 165 ؛ یسوط ، خیش  تسرهف  ص 296 ؛ یشاجن ، لاجر  یتخیوآ « ».... 

قداص ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  باحصا  ءزج  ار  يو  لاجر ، رد  یـسوط  خیـش  دوب . نیعأ  نب  ةرارز  ردارب  يو  نیعأ : نب  نارمح  . 2 ...« 
هک دوریم  لامتحا  نیا  ور ، نیا  زا  تسا . هدروآ  الکو  یماسا  نمـض  رد  ار  يو  مان  دوخ ، تبیغ  باتک  رد  تسا و  هدرمـشرب  مالـسلا  هیلع 

تلاکو نامزاس  لیکشت  ياههشیر  دوش ، تباث  بلطم  نیا  رگا  و  تسا ، هدوب  رادهدهع  زین  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يارب  تلاکو  شقن  يو 
حیقنت ص 117 و 181 و  یسوط ، خیش  لاجر  ص 209 ؛ یسوط ، خیش  تبیغ  ددرگیمرب « . نآ  زا  شیپ  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  رـصع  هب 
يدرف هک  هاگنآ  اریز  دومن . وجتـسج  زین  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نامز  رد  ار  نآ  هشیر  ناوتیم  هکلب  هرامش 3351 » ج 1 ، لاقملا ،

ار درف  نآ  یگدـنز  ياـههنیزه  همه  دـناوخ و  ارف  ار  دوخ  لـیکو  ترـضح  درک ، تساوـخرد  یلاـم  کـمک  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  زا 
«348 ص 347 - ج 43 ، راونألاراحب ، دومن « . تخادرپ 
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75 ص :
. تسا هدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لیکو  لاس  تسیب  راکوکینو و  لضاف  يدرم  وا  دـیوگیم : یـسوط  خیـش  یمخل : سوماق  نب  رـصن  . 3

هیلع قداص  ماما  لـیکو  يو  جاـجح : نب  نمحرلادـبع  . 4 ص 343 » ج 47 ، راونـألاراحب ، هرامـش 302 ؛ ص 347 ، یـسوط ، خیـش  تبیغ  »
: یفعج رمع  نب  لّضفم  . 5 هرامش 298 و 299 » ص 347 ، یسوط ، خیش  تبیغ  . » تشذگرد مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رصع  رد  دوب و  مالـسلا 
. مدروآ هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دزن  هب  ار  یلاوما  نم  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  رمحا  نب  ماـشه  زا  یـسوط  خـیش 

. مدرب لضفم  هناخ  هب  ار  همه  نم  هدب . رمع  نب  لضفم  هب  ار  اهنیا  دومرف :
یهاگ لضفم و  هیحان  زا  زج  دـسرب ، وا  هب  يزیچ  مدـیدن  مدوب . مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  تمدـخ  هدرک : تیاور  ماـشه  زا  زین  و 

: یلجب بدنج  نب  هَّللادـبع  . 6 نامه » دـیهدب .« . لضفم  هب  دومرفیم : تفریذـپیمن و  وا  دـنتخادرپیم ، وا  هب  ار  یغلبمو  دـندمآیم  يدارفا 
ج 49، راونألا ، راحبو  نامه ؛ . » دوب نانآ  دزن  رد  هیاپدنلب  دـباع و  يدرم  و  دوب ، مالـسلا  مهیلع  اضر  ماماو  رفعج  نب  یـسوم  ماما  لیکو  يو 

ص 274»
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76 ص :
. تسا هدرک  یفرعم  هدوتس  يالکو  زا  ار  وا  یسوط  خیش  نانس : نب  دمحم  . 7

، یسوط خیـش  تبیغ  تسا « . هدرمـش  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  يالکو  زا  تبیغ ، باتک  رد  ار  وا  یـسوط  خیـش  يزاوها : رایزهم  نب  یلع  . 8
. دوشیم نشور  وا  تیعقوم  ماقم و  میدش  روآدای  سمخ  بوجو  رد  هک  یتایاور  زا  هرامش 306 » ص 349 ،

رهاطوبا یناّمه : رفعج  نب  یلع  . 10 هرامش 307 » نامه ، . » تسا هدرمش  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  يالکو  زا  ار  وا  خیـش  جاّرد : نب  لیمج  . 9
: دیوگیم لالب  نب 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  هب  ياهمان  رد  متشگزاب ، نوچ  دنکیم . نادنمزاین  هب  یناوارف  ياهششخب  هک  مدید  ار  یناّمه  رفعج  نب  یلع  نم 
وا یلو  میدرک ، ربارب  ود  ار  نآ  هاگنآ  دنک . فرـصم  مهرد  رازه  دصکی  میداد  هزاجا  وا  هب  ام  تشون : خـساپ  رد  ترـضح  مدرک . شرازگ 

. دنامب ام  يارب  يزیچ  ات  تفریذپن 
وا رایتخا  رد  رانید  رازه  یـس  دمآ و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دزن  هب  رفعج  نب  یلع  سپـس  دننکیم ؟ هلخادـم  ام  ياهراک  رد  مدرم  ارچ 

ص 220» ج 50 ، راونألاراحب ، هرامش 308 ؛ ص 350 ، یسوط ، خیش  تبیغ  داهن « .
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77 ص :
دشار نب  یلعوبا  نم  تشون : نآ  فارطا  هفوک و  نئادم و  دادغب و  نایعیش  هب  ياهمان  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دشار : نب  یلعوبا  . 11

، یـسوط خیـش  تبیغ  تسا « . نم  اب  تفلاخم  وا ، اب  تفلاخم  مدرک ؛ بجاو  ار  وا  تعاطا  مدیزگرب و  هَّللادبع  نب  نیـسح  یلعوبا  ياج  هبار 
رب يزور  دوب . مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  لیکو  وا  ینادمه : نب  دمحم  نب  حلاص  . 12 ص 220 » ج 50 ، راونالاراحب ، هرامش 308 ، ص 350 ،

.13 هرامش 311 » ص 351 ، یـسوط ، خیـش  تبیغ  . » تسا لوبق  دومرف : ترـضح  ماهدرک ، قافنا  مهرد  رازه  هد  درک : ضرع  دش و  دراو  وا 
. ینئاطب هزمح  یبا  نب  یلع 
. يدنق ناورم  نب  دایز  . 14

. یسیع نب  نامثع  . 15
ماما هب  نآ ، تخادرپ  زا  دوب ، نانآ  رایتخا  رد  هک  یناوارف  لاوما  رطاخ  هب  دـندوب و  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  یلاـم  نـالیکو  هس  ره 
یلو دندوب  راکوکین  زاغآ  رد  ص 352 » یسوط ، لاجر  . » دش لیکشت  نانآ  هلیـسو  هب  هفقاو  هورگ  و  دندرک ، يراددوخ  مالـسلا  هیلع  اضر 

. دنتشگ ماجرفدب 
: دیوگیم یسوط  خیش  دوب ؛ مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  یلام  نالیکو  زا  يرمع : دیعس  نب  نامثع  . 16

ص 354، نامه ، دیهدب « . يرمع  دیعس  نب  نامثع  هب  دومرفیم : دندربیم ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تمدخ  ار  یلاوما  نایعیـش ، هاگره 
هرامش 314»
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78 ص :
تشذگرد لاس 304  رد  يرمع  رفعجوبا  هدرک : تیاور  رصنوبا ، دیوگیم : یسوط  خیش  يرمع : دیعـس  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  . 17

خیـش یتخبون : حور  نب  نیـسح  . 18 هرامش 334 » ص 366 ، ناـمه ، تشاد « . هدـهعرب  ار  مالـسلا  مهیلع  هـمئا  تلاـکو  زارد  ناـیلاس  وا  و 
وا دناسرب . مالـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  هب  ار  اهنآ  ات  مدرب  يرمع  نامثع  نب  دمحم  شیپ  ار  یلاوما  دـنکیم : لقن  دادرخ  نبا  زا  یـسوط 

ص 325، ناـمه ، مدادیم « . لـیوحت  حور  نب  نیـسح  هب  ار  لاوما  همه  نم  دـعب ، هب  ناـمز  نآ  زا  هدـب . حور  نب  نیـسح  هب  ار  همه  تفگ :
هک ار  دوخ  هبجاو  قوقح  یّـصاخ  طیارـش  رد  دـعب  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـصاعم  نایعیـش  هک  تسا  یکاح  اهنیا  همه  هرامش 367 »
هب ار  اهنآ  ًاـبلاغ  دنتـشادن ، یـسرتسد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  ًاـبلاغ  نوچ  دـندناسریم و  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  هب  هدوب  سمخ  اـهنآ  نیرتشیب 

. دندادیم مالسلا  هیلع  ماما  يالکو 
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79 ص :
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ص:80

تبیغ رصع  رد  ناهیقف  هب  سمخ  تخادرپمّوس  شخب 

هراشا

تبیغ رصع  رد  ناهیقف  سمخ و  هضیرف 
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81 ص :
تبیغ رصع  رد  ناهیقف  سمخ و  هضیرف 

تبیغ رصع  رد  ناهیقف  هب  سمخ  تخادرپ 

زا وا  تسا . هدنـسیون  دـیکأت  دروم  ثحب  نیرتـمهم  مالـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  رـصع  رد  طیارـشلا  عماـج  ناـهیقف  هب  سمخ  تخادرپ  هلأـسم 
هک مینادیم  همه  دوشیم . تخادرپ  ناـهیقف  هب  ارچ  هک  تسا  نیا  وا  ینارگن  نیرتـشیب  هکلب  تسین ، نارگن  نآ ، تخادرپ  سمخ و  بوجو 

ياقب هک  اجنآ  زا  دـنک و  يربهر  ار  هعیـش  ینامز ، رـصع و  ره  رد  دـناوتیم  هک  تسا  تیعجرم  نآ  شرتسگ  للع  عیـشت و  ياقب  ناـکرا  زا 
تسس ار  اههشیر  نآ ، فیعضت  يارب  هک  هتفرگ  ّقلعت  نیا  رب  اههشیدنا  اهرکف و  تسا ، یناهج  رابکتـسا  مشخ  دروم  نآ ، شرتسگ  عیـشت و 

میکحت تسا  رادروخرب  ییالاب  ذوفن  زا  نآ  رد  هعیـش  هک  ناریا  رب  ار  دوخ  ددجم  هطلـس  ماجنارـس  دـنیامن و  فیعـضت  ار  تیعجرم  دـننک و 
. دنشخب

معا هبجاو  قوقح  هیلک  میوشیم : روآدای  نخس  زاغآ  رد 
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82 ص :
زا رتالاب  موصعم  ماما  تسین و  اهنآ  یـصخش  کلام  موصعم ، ماما  یتح  تسا . تماما  ماقم  ِنآ  زا  یگمه  تاقدـص ، تاـکز و  سمخ و  زا 
رد دـشابیم ، نوصم  هانگ  شزغل و  زا  تسا و  يراگزیهرپ  كاپ و  الاو و  ناسنا  نوچ  یلو  مینادـب  ایند  فراخز  کلام  ار  وا  هک  تسا  نآ 

. دسرب ناشنابحاص  هب  قوقح  وا  تیریدم  هیاس  رد  هک  دریگیم  رارق  روما  سأر 
يوحن هب  افلخ  هلیسو  هب  مئانغ  سمخ  زین  ًادعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رظن  ریز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـصع  رد  سمخ  اذل 
ًالوصا دندادیم . نانآ  نالیکو  مالسلا و  مهیلع  ناماما  هب  ار  دوخ  بجاو  قوقح  زین  نایعیـش  دشیم و  فرـصم  دنتـسنادیم ، تحلـصم  هک 

دوخ فراصم  هب  دوش و  عمج  الکو  هلیـسو  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  رظن  ریز  یلام  ضئارف  هک  دـش  سیـسأت  نیمه  يارب  تلاـکو  ناـمزاس 
. دسرب

. دننک وجتسج  دوخ  ناوریپ  اب  طابترا  يارب  دیدج  يرازبا  ات  تشاداو  ار  هعیش  ناماما  نایسابع  نارود  ینارحب  طیارش 
. دوبن مالسلا  هیلع  ماما  طسوت  فلتخم  قطانم  نارازگراک  ناگدنیامن و  نییعت  تلاکو و  یطابترا  هکبش  زج  يزیچ  رازبا  نیا 

زین مالـسلا و  هیلع  ماما  هب  نآ  لیوحت  الکو و  طسوت  فلتخم  قطانم  زا  ایادـه  رذـن و  تاکزیروآ ، عمج  تلاـکو ، ناـمزاس  یلـصا  فدـه 
. دوب لیکو  طسوت  نانآ  یسایس  هیجوت  نایعیش و  یتدیقع  یهقف و  تالکشم  تالاؤس و  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ییوگخساپ 
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83 ص :
شردـپ هک  ار  ناگدـنیامن  نارازگراک و  نییعت  همانرب  دوب ، هتفرگ  رارق  يدـیدش  لرتنک  رظن و  تحت  ارماس  رد  هک  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 

نامزاس کی  هلیـسو  نیدـب  درک و  بوصنم  فلتخم  ياهرهـش  قطانم و  رد  ییـالکو  داد و  همادا  دوب ، هدرک  ارجا  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما 
. درکیم نیمأت  ار  هدش  دای  ياهفده  هک  دروآ  دوجو  هب  گنهامه  هدش و  تیاده  یطابترا 

( يالکو  ) نارازگراک هک  يوحن  هب  داد ، شیازفا  ار  الکو  یسایس  یبهذم - شقن  شناوریپ ، مالـسلا و  هیلع  ماما  نیب  میقتـسم  سامت  نادقف 
. دنتفای روما  شدرگ  رد  يرتشیب  تیلوئسم  ماما ،

رارق دوخ  یتیامح  ششوپ  تحت  ار  هعیش  هعماج  نادنمزاین  هدرک و  یهدنامزاس  ار  یلام  ضئارف  الکو  مالسلا ، هیلع  ماما  روضح  نارود  رد 
نالیکو اریز  دـشیم ؛ فرـص  مزال  دراوم  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  رظن  ریز  یلاـم  ضیارف  ( 329 - 260  ) يرغـص تبیغ  نارود  رد  دـندادیم .

. دننک تفایرد  ار  مزال  روتسد  دنسرب و  ترضح  نآ  روضح  هب  دنتسناوتیم  يرغص  تبیغ  نارود 
رد دیدرگن ، نییعت  ترـضح  نآ  لیکو  ناونع  هب  نیعم  تروص  هب  یـسک  دـش و  زاغآ  يربک  تبیغ  دمآرـس و  هب  يرغـص  تبیغ  هک  هاگنآ 

یفرعم يزراب  تافص  اب  مسا ، اب  نانآ  یفرعم  ياج  هب  هک  دندرک  یفرعم  ار  یماع  يالکو  صاخ ، لیکو  ياج  هب  ترضح ، یطیارـش  نینچ 
: دننام دندوب  هدش 

.« دشاب ثیدح  يوار  «، » انثیدح يور  . » 1
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84 ص :
.« دشاب رظن  بحاص  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  رب  مارح  لالح و  صیخشت  رد  «، » انمارحو انلالح  یف  رظن  . » 2

دنچ ره  ثیدح  نیا  ثیدح 10 » ثیدح ، فالتخا  باب  ج 1 ، یفاک ، لوصا  دنادب « ». ار  بهذم  نیا  یعقاو  ماکحا  «، » انماکحأ فرعو  . » 3
ات راصعا  مامت  مکح  نیا  ًاعبط  ددرگیم و  راودا  همه  لماش  دراد و  قالطا  یلو  هدش ، رداص  روضح  نارود  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. دریگیمربرد ار  روهظ  رصع 
نیا نانآ ، هرابرد  مسا ، اب  هن  تفص ، اب  مه  نآ  دنکیم ، یفرعم  ار  دوخ  ماع  يالکو  هکنآ  زا  سپ  تیاور ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دنکیم رداص  ار  نامرف 
یلع وهو  هَّللا  یلع  دارلا  انیلع  ّدارلاو  ّهدر  انیلعو  هَّللا  ِمکحب  ّفختـسا  اّمنإف  هنم  لبُقی  ملف  انمکحب  مکح  اذإف  ًامکاح  مکیلع  هتلعج  دـق  ّینإف  »

هدرمش کبس  ار  یهلا  مکح  دریذپن ، ار  نآ  یسک  دنک و  مکح  ام  مکح  هب  هاگره  مداد ، رارق  امش  رب  مکاح  ار  وا  نم  « ؛» هَّللاب كرشلا  ّدح 
هب كرـش  ّدـح  رد  يدرف  نینچ  راک  دـیامن و  در  ار  ادـخ  مکح  هک  تسا  نیا  لـثم  دـنک  در  ار  اـم  مکح  هک  سک  نآ  هدرک و  در  اـم  رب  و 

.« تسادخ
دنمدرم هاگهانپ  عجرم و  يرصع  ره  ناهیقف  تسا ، فورعم  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  مان  هب  هک  ثیدح ، نیا  هب  هجوت  اب 
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85 ص :
مالسلا هیلع  موصعم  ماما  نانیشناج  نانآ ، تقیقح  رد  و 

. دنشابیم
روما هرادا  اهتیلوئسم ، نآ  زا  یکیو  تسا  نانآ  شود  رب  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ياهتیلوئـسم  هک  تسا  نیا  ینیـشناج  نینچ  ياضتقم 

. تسا تاکز  رگید  یشخب  سمخ و  نآ  زا  یشخب  هک  تسا  ینید  هعماج  یلام 
یفرعم مدرم  يارب  دوخ  ياهتجح  ار  ناهیقف  تّجح ، ترضح  بوقعی ، نب  قاحسا  همان  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  یعیقوت  رد 

: دیامرفیم دنکیم و 
هرامش ص 542 ، ج 2 ، جاجتحا ، مهیلع « ؛» هَّللا  ۀّـجح  انأو  مُکیلع  یتّجُح  مّهنإف  اِنثیدـح  ِةاُور  یلإ  اـهیف  اوُعجراـف  ُۀـعقاولا  ُثداوحلا  اـّمأو  »

«344
.« متسه نانآ  رب  ادخ  تجح  نم  و  دنتسه ، امش  رب  نم  تّجح  نانآ  دینک . هعجارم  ام  ثیدح  نایوار  هب  اهدماشیپ  رد  »

يارب ماقم  نیرتحلاص  هک  دناسریم  ار  هلأسم  نیا  هدش  رداص  طیارـشلا  عماج  ناهیقف  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب 
هتفگ و خساپ  ار  مدرم  تالکشم  یهاگآ ، تریصب و  رثا  رب  دنناوتیم  هک  دنتسه  طیارشلا  عماج  نادهتجم  مدرم ، يویند  ینید و  روما  هرادا 

. دنریگ هدهعرب  ار  نانآ  يربهر 
اب هک  دراد  ینامزاس  هب  جایتحا  یمالسا  هعماج  یلام  ماظن 
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86 ص :
نامه هک  رمألا » اولوا   » رظن ریز  دـیاب  دـندقتعم  تنـس  لها  ناهیقف  دـیامن . فرطرب  ار  نادـنمزاین  ياـهزاین  دـنک و  هنیزه  ار  لاوما  تریـصب 

« رمالا اولوا   » زا يریـسفت  نینچ  هب  هعیـش  نوچ  یلو  دوش . ماجنا  روما  نیا  دنتـسه ، هعماـج  رد  دوجوم  ناـیاورنامرف  ناـهاشداپ و  ناـمکاح ،
نایم رد  و  دهد ، ماجنا  ار  تماما  فیاظو  هک  دشاب  ینامزاس  ماقم و  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نارود  رد  دـیاب  هک  تسا  لئاق  تسین ، دـقتعم 

. درادن دوجو  ناهیقف  زا  رتهاگآ  رتحلاص و  یهورگ  هعماج ، تاقبط  مامت 
تاداس هرخألاب  دراد ؟ يرگید  هجیتن  یمظنیب  جرم و  جره و  زج  نیا  ایآ  دشاب ؟ هتشادن  دوجو  نامزاس  نیا  تبیغ ، نارود  رد  مینک  ضرف 

؟ دنوشیم نیمأت  دنمورحم ، تاکز  زا  هک  ریقف 
دریگب هدهعرب  ار  بجاو  قوقح  يروآعمج  هک  دنمورین  لکشتم و  نامزاس  کی  نودب  میشاب  هتشاد  راظتنا  هک  تسا  تیعقاو  زا  رود  رایسب 

. ددرگ نیمأت  یلام  ضئارف  فادها  دنک ، فرصم  تقد  هب  و 
مامت تبیغ ، نامز  رد  طیارـشلا ، عماج  هیقف  دنتـسه . بجاو  قوقح  رگید  سمخ و  میـسقت  تیلوئـسم  لفکتم  طقف  طیارـشلا  عماج  ناـهیقف 

: دننام دراد ، هدهعرب  مالسلا  هیلع  ماما  زا  تباین  هب  ار  يربهر  تماما و  ياهتیلوئسم 
(. هیعرش هلدا  زا  اهنآ  نایب  ماکحا و  طابنتسا   ) اوتف . 1

. فلتخم طاقن  رد  یضاق  بصن  يرواد و  تواضق و  . 2
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87 ص :
. نینمؤم هعماج  هب  نداد  ناماس  رس و  یعامتجا و  مظن  يرارقرب  . 3

ساسا رب  تالیکـشت و  نامزاس و  اب  دـیاب  هکلب  دریگیم . هدـهعرب  ار  اهراک  همه  هنادبتـسم  هنت و  کی  هیقف  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  هتبلا 
. دییامرف هدهاشم  یمالـسا » تموکح   » باتک رد  ار  بلطم  نیا  لیـصفت  دناسر . ناماس  هب  ار  اهراک  نیا  يدازآ  تیّرح و  فاصنا و  لدع و 

دوخ هب  نآ  نداد  هک  یـسمخ  هنوگچ  هک  تسا  نیا  شـسرپ  دیوگیم : سمخ ،»  » باتک هدنـسیون  ام » زادـنا  مشچ  رد  یمالـسا  تموکح  »
سایق زا  هدافتـسا  اب  هدرک ، عوضوم  دراو  ار  هیقف  هک  ییاهاوتف  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هدش  بجاو  هیقف  هب  نآ  نتخادرپ  تسا ، بحتـسم  ماما ،

ص 8 و 9» . » دـناهداد رارق  ماما )  ) قح بحاص  لیکو  ای  بیان و  ار  هیقف  اهنآ  هک  تسا  نیا  نآ  تیاهن  هک  هدومن  دراو  ار  وا  ییاـهداهتجا  و 
: میوشیم روآدای 

ماما هب  سمخ  تخادرپ  دـیوگیم  تایاور  همه  نیا  اب  ناشیا  هنوگچ  تسا ، بجاو  هکلب  تسین ، بحتـسم  ماـما ، هب  سمخ  تخادرپ  اـًلّوا :
. بحتسم هن  دنادیم ، طقاس  ار  سمخ  هضیرف  تلالد ، ضرف  رب  تسوا ، كردم  لیلحت  تایاور  رگا  تسا و  بحتسم 
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88 ص :
نـشور میدرک ، يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  ییوگهدیزگ  رطاخ  هب  هک  يرگید  ثیداحا  میدـش و  روآدای  هک  یثیدـح  ود  نیا  هب  هجوت  اب  ًایناث :
ناماما نیا  هکلب  دـنریگب ، هدـهعرب  ار  یلام  ياهتیلوئـسم  ات  دـناهدرکن  نادـیم  دراو  داهتجا  سایق و  يور  زا  ار  دوخ  ناهیقف  هک  دزاـسیم 

. دنریذپب ار  ییاهتیلوئسم  ات  هدرک  فظوم  ار  اهنآ  هک  دنتسه 
ضرتعم نایـسابع  اهيوما و  دـننام  تقو  ياهتموکح  هب  تبـسن  هک  هدرکیم  یگدـنز  نامز  زا  ياههرب  رد  هعیـش  هعماـج  دراوم  رثکا  رد 

. تسا هدوبن  لئاق  یتیناقح  اهنآ  يارب  هدوب و 
مالـسا ینارون  ماکحا  زا  یکی  دشاب و  مالـسا  ماکحا  هب  دنب  ياپ  لاح  نیع  رد  دازآ و  ّرح و  دهاوخیم  ضرتعم  هعماج  نیا  رگید  فرط  زا 

؟ دنک راتفر  هنوگچ  یلام  ضیارف  نیا  اب  هعماج  نیا  تروص ، نیا  رد  تسا . یلام  ضیارف 
. تسین يزیچ  جرم  جره و  زج  هک  دزادرپب  هنارسدوخ  یسک  ره  ایآ  . 1

؟ دنادیم روج  نامکاح  ار  اهنآ  هک  دهدب  تقو  نامکاح  هب  ایآ  . 2
نادـنمزاین هب  دـنریگب و  هدـهعرب  ار  شخپ  تیلوئـسم  اهنآ  ات  دـهد  رارق  راگزیهرپ  ناهیقف  رایتخا  رد  اراـهنآ  هک  تسا  نیا  هار  نیرتحـلاص 

. دنیامن فرص  ّقح ، بهذم  غیلبت  هار  رد  هدیناسر و 
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89 ص :

سمخ فرصممراهچ  شخب 

سمخ فرصم 
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91 ص :
: دوشیم میسقت  تمسق  ود  رب  سمخ  « 41 لافنا : هیآ «  مکح  هب  سمخ  فرصم 

یبرقلا يوذ  لوسر و  ادخ و  مهس  . 1
تاداس زا  ناگدنام  هار  رد  ناگراچیب و  نامیتی و  مهس  . 2

بیرق تیرثکا  دوشیم و  فرصم  نانآ  دروم  رد  سمخ  زا  شخب  نیا  تسا ، مارح  نانآ  يارب  تاکز  هک  اجنآ  زا  تاداس : يارقف  مهـس  اما 
ج ضایر ، . » دوش فرـصم  نانآ  دروم  رد  دیاب  ددرگیمن و  طقاس  شخب  نیا  هک  دنراد  عامجا  نیرخأتم  امدـق و  زا  هعیـش  ناهیقف  قافتا  هب 

تماما ماقم  هب  طوبرم  زین  یلام  هضیرف  نیا  هک  اجنآ  زا  ص 109 » ج 10 ، هعیرشلا ، ماکحا  یف  ۀعیشلا  دنتسم  ص 299 ؛ ، 1
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92 ص :
رظن ریز  تبیغ ، نامز  رد  مالـسلا و  هیلع  ماما  رظن  ریز  تسا  مزال  دشابیم ، هورگ  هس  نیا  ياههنیزه  هیلک  لفکتم  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و 

زا رگا  یتح  هکلب  تسا ، تاداس  يارقف  هب  سمخ  زا  یمین  تخادرپ  لوئـسم  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  ماما  دوش و  فرـصم  وا  ّماـع  ناگدـنیامن 
. دنک هنیزه  نانآ  یناگدنز  میمرت  رد  زین  لّوا  مین  زا  دیاب  دنوش  تقشم  راچد  یگدنز  رظن 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 
یلع ناک  مهئانغتسا  نع  َصقن  وأ  َزجع  نإف  یلاولل  َوهف  ءیش ، مهنع  َلُضَف  نإف  مهتنس  یف  هب  نونغتسَی  ام  ۀّنـسلاو  باتکلا  یلع  مُهنیب  مّسقی  »

باوبا زا  باب 3 ، ج 6 ، لئاسو ، مهنع « .» لـضف  اـم  هل  ّنـأل  مهنّومی  نأ  هیلع  راـص  اـّمنإو  هب  نونغتـسی  اـم  ردـقب  هدـنع  ْنِم  قفنَی  نأ  یلاولا 
ناشلاس کی  زاین  هزادـنا  هب  نانآ  هب  دـنکیم و  میـسقت  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  قبط  نانآ ، نایم  ار  سمخ  ماـما ، « » و 2 ثیدحۀمسق 1 

مهس دمآ و  مک  رگا  یلو  دوب . دهاوخ  ماما  ِنآ  زا  دشاب ، ماما  تسد  رد  نانآ  مهس  زا  یتمـسق  زونه  دش و  فرطرب  نانآ  زاین  رگا  دهدیم .
.« دنک زاینیب  ار  نانآ  ات  دزادرپب  نانآ  هب  يردق  هب  دوخ ، مهس  زا  دیاب  ماما  درکن ، فرطرب  ار  ناشزاین  نانآ 

عفر لوئسم  ماما  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ثیدح ، نیا 
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93 ص :
نآ ماـع  نـالیکو  رظن  ریز  تبیغ ، ناـمز  رد  تهج  نیمه  هب  دریگیم و  ماـجنا  وا  رظن  ریز  راـک  نیا  تـسا و  هورگ  هـس  نآ  ياهيدـنمزاین 

. تفرگ دهاوخ  ماجنا  ترضح 
زا هک  هچنآ  اریز  تسا ، ماما  مهس  هب  فورعم  مهس  نامه  دنکیم ، ریبعت  یبرُقلا » يِِذلَو  لوُسَّرِللَو  هِّللف   » ظفل هب  نآ  زا  نآرق  هک  لّوا  مین  اّما 

. دسریم یبرقلا ) يوذ   ) ماما هب  تسا  لوسر  ِنآ  زا  هک  هچنآ  دسریم و  وا  لوسر  هب  تسادخ  ِنآ 
هل وهف  هب  قحأ  هَّللا  لوسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسرلفهَّلل  يّذلاف  دیامرفیم «: مالـسلا  هیلع  ماما  دوشیم « . ریبعت  ماما  مهـس  هب  عومجم 
رد ثیدح 9 و 10 ») بابتمسق 1 ، باوبا  هعیـشلا ، لئاسو  ۀّصاخ (.» هل  فصنلاف  هنامز ، یف  ۀجحلاو  یبرقلا  يذل  وه  لوسرلل  يذلاو  ۀّصاخ ،

، تسا هدش  عطق  نانآ  اب  طابترا  هک  يربک  تبیغ  نارود  رد  یلو  دوب ، ریذپناکماو  ترـضح  تراظن  اب  لاوما  نیا  فرـصم  روضح ، نارود 
: تسین رتشیب  لوق  ود  لاوقا ، نیرتمهم  اّما  تسا . هدیدرگ  حرطم  هعیش  ياهقف  نایم  رد  يددعتم  لاوقا 

. روهظ رصعات  رگیدکی  هب  تیصو  لاوما و  يروآدرگ  . 1
. مشاهینب زا  نادنمزاین  ناریقف و  نایم  میسقت  . 2

. درادن سمخ  نتفر  نیب  زا  زج  ياهجیتن  تبیغ ، نامز  ندش  ینالوط  رثا  رب  لّوا  لوق  شریذپ 
مشاهینب نادنمزاین  نایم  رد  سمخ  میسقت  هک  مود  هیرظن 

سمخ فرصممراهچ  www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


94 ص :
، عیارش « ؛» عیارش  » رد یّلح  ققحم  « 210 فلتخم : ۀیرغ « ؛»  » هلاسر رد  دیفم  خیش  دننام  تسا ، یعیـش  ناهیقف  زا  یهورگ  دییأت  دروم  تسا ،

. تسا ص 80 » ج 2 ، ۀضورلا ، ۀضورلا « »  » رد یناث  دیهش  و  ص 571 » ج 1 ، بذهملا ، بذهملا « »  » رد یّلح  دهف  نبا  ص 184 » ج 1 ،
: دننام دننکیم ، دییأت  ار  ریقف  هعیش  هب  سمخ  میسقت  تایاور  زا  یخرب  یتح 

ثیدح 1» هقدص ، باوبا  زا  باب 50 ، ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  انتعیش « » َءارقف  لصیلف  انلِصی  نأ  عطتسی  مل  نَم  : » دیوگیم دیزی  نب  دمحم  . 1
.« دناسرب ام  نایعیش  زا  نادنمتسم  هبار  نآ  دناسرب ، ام  هب  ار  ام  قح  دناوتیمن  سک  ره  « ؛

ثیدح 3» نامه ، انتعیش .« » یحلاص  ْلِصیلف  انتلص  یلع  ردقی  مل  نم  : » دومرف ماما  هک  دنکیم  لقن  قودص  خیش  . 2
.« دزادرپب ام  هتسیاش  نایعیش  هبار  نآ  درادن  ار  ام  هب  لام  ندناسر  زا  ییاناوت  سک  ره  « ؛

عفر ًامّلسم  دنادیم و  حجرا  ار  نآ  فرـصم  هکلب  دنامب ، مدرم  هّمذ  رب  وا  قح  تسین  رـضاح  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یکاح  تیاور  نیا 
. تسادخ تیاضر  هیام  هعیش ، ناریقف  يدنمزاین 

زاین نیمأت  رب  هوالع  ماما ، هدنیامن  ناونع  هب  هیقف  نیاربانب 
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95 ص :
: زادنترابع هک  دنادیم  دوخ  هفیظو  ار  عیشت  نایک  ظفح  مالسا و  غیلبت  هار  رد  هنیزه  ریقف ، نایعیش 

. ناناوج یمالسا  تیبرت  میلعت و  . 1
. دنراد نید  غیلبت  میلعت و  هب  زاین  هک  یقطانم  يارب  نانآ  مازعا  ناملاع و  ناغلبم و  تیبرت  . 2

. ینید مولع  میلعت  يارب  سرادم  سیسأت  . 3
. ناگرزب املع و  شناد  زا  يریگهرهب  يارب  هناخباتک  سیسأت  . 4

. دریگیم هرهب  اهنآ  زا  یمالـسا  هعماج  هک  ناگداتفا  ناگراچیب و  ناریقف و  يارب  ناتـسرامیب  سیـسأت  لـثم  هعفنملا ، ماـع  ياـهراک  رگید  و 
. تسا یعرش  فیلاکت  نیا  ندش  ماجنا  رتهب  هچ  ره  يارب  لداع  هیقف  رظن  ریز  ماما  مهس  فرص  ًامّلسم 

ریغ زا  ار  قحتـسم  دـنکیم و  نییعت  ار  نآ  طیارـش  نایب و  ار  نآ  مکح  هک  تسا  هیقف  دراد و  يرظن  هبنج  دراوم  نیا  رد  ماـما  مهـس  فرص 
. دهدیم صیخشت  یعرش  طیارش  اب  قحتسم 

: دیوگیم یقارن  ققحم  دننکیم . دیکأت  هیقف  دوخ  طسوت  سمخ  میسقت  رب  هعیش  ناهیقف  ياواتف  ساسا  نیمه  رب 
خیاشم ضعبو  سوردلا  نع  امک  هنذإب  ریغلا  ّیلوتو  هریغل  نذإلا  هل  زوجی  مأ  رثکألا  رهاظ  وه  امک  میسقتلل  هسفنب  هیقفلا  ةرـشابم  بجت  له  »

ص 137 » ج 10 ، هعیشلا ، دنتسم  «. » يدلاو
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96 ص :
رگید یسک  دهد و  هزاجا  يرگید  هب  ای  تسا  نیمه  رب  املع  رتشیب  ياوتف  هک  دریگب  هدهعرب  ار  میـسقت  ًامیقتـسم  هک  تسا  مزال  هیقف  رب  ایآ  »

« تسا هدش  لقن  مردپ  ناداتسا  یخرب  سورد و  باتک  زا  اهنت  هک  دهد ، ماجنا  وا  هزاجا  اب  ار  راک  نیا 
سمخ ناوتیم  هک  دندقتعم  هضور  رد  یناث  دیهش  یهتنم و  رد  یّلح  هماّلع  و  عیارش ، رد  یّلح  ققحم  لثم  هعیش  ناملاع  زا  ياهدع  هچ  رگا 

ص 79» ج 2 ، هضور ، ص 555 ؛ ج 1 ، یهتنم ، ص 184 ؛ ج 1 ، عیارش ، درک « . میسقت  يو ، ترشابم  نودب  هیقف و  رظن  ریز  ار 
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97 ص :

سمخ باتک  یفاکش  دبلاکمجنپ  شخب 

سمخ باتک  یفاکش  دبلاک 

هراشا
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99 ص :
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  تایاور  دیجم و  نآرق  رد  هک  تسا  یمالسا  یلام  ضیارف  زا  یکی  سمخ  هک  دش  تباث  ینشور  هب  تسخن  شخب  رد 

«41 لافنا ، سمخ «  هیآ  تسا و  هدوب  نآ  تخادرپ  بوجو  رب  اوتف  نامز  لوط  رد  هدـش و  دراو  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و 
. دریگیم ار  اهدمآرد  قلطم  هلکب  درادن ، میانغ  سمخ  هب  صاصتخا 

سمخ لیلحت  تایاور  هک  میدومن  تباث  میتفگ و  نخس  هدرتسگ  تروص  هب  نایعیـش ، هب  سمخ  شـشخب  تایاور  نوماریپ  مود : شخب  رد 
: تسا لاوما  زا  هورگ  هس  هب  رظان 

« یبرقلا يوذ   » هب نآ  سمخ  هک  یلاح  رد  دیسریم  نایعیش  تسد  هب  تشگیم و  تسد  هب  تسد  هک  یگنج  میانغ  . 1
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100 ص :
. دندرک فاعم  سمخ  تخادرپ  زا  ار  نایعیش  جرح ، رسع و  رطاخ  هب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دوب . هدشن  هتخادرپ 

يوذ  » قح نآ  رد  هک  یلاح  رد  دیـسریم  نایعیـش  تسد  هب  دوبن ) یگنج  میاـنغ  هب  طوبرم  دـنچ  ره   ) هعیـش ریغ  زا  یـسّمخم  ریغ  لاوما  . 2
. دنشکن ار  نارگید  روج  نایعیش  ات  هتفرگ  رارق  لیلحت  دروم  زین  سمخ  زا  شخب  نیا  دوب . یبرقلا »

دیاب تسا و  تلاسر  تماما و  ماقم  ِنآ  زا  یگمه  هک  دریگیم  رارق  یمالـسا  تلود  رایتخا  رد  گنج  نودـب  هک  ییاهنیمز  ینعی  لافنا  . 3
. تسا هدش  فاعم  زین  شخب  نیا  سمخ  دوش ؛ هتفرگ  راک  هب  هعماج  حلاصم  رد 

نایعیـش رازآ  تیذا و  ناـقفخ و  نارود  اـی  دوـب و  لکـشم  ناـنآ  رب  سمخ  تخادرپ  هـک  دنمتـسم  دارفا  نافعـضتسم و  دروـم  رد  نـینچمه 
زا یکاح  تیاور  یـس  بیرق  هک  میدرک  نایب  نینچمه  دـش . لیلحت  سمخ  یعطاقم  نینچ  رد  اذـل  دوب ، وربور  لکـشم  اـب  سمخ  تخادرپ 

. تسا یگدنز  مزال  ياههنیزه  اههنؤم و  رسک  زا  سپ  اهدمآرد  هیلک  رد  سمخ  بوجو 
زا سمخ  هکنیا  دش و  نشور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  ینارون  ثیداحا  هکرابم و  هیآ  هب  هجوت  اب  سمخ  فرصم  دروم  موس  شخب  رد 

تنس باتک و  رد  هک  يوحن  هب  ار  نآ  دیاب  نامز  ره  ماما  تسا و  تماما  تلاسر و  ماقم  هب  طوبرم  هکلب  تسین  ماما  ای  لوسر و  صخش  ِنآ 
. دنک فرصم  هدش  نایب 
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101 ص :
هب ات  دوش  لیکشت  ینامزاس  نآ  فرصم  يارب  دیاب  هک  تسا  ياهدرتسگ  یلام  هضیرف  کی  سمخ  هضیرف  هک  دش  نشور  مراهچ  شخب  رد 

نتفرگ رظن  رد  نودب  يدرف  ره  رگاو  تسا  طیارـشلا  عماج  هیقف  ای  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  نامزاس  نیا  سأر  رد  دـسرب و  مزال  فراصم 
. دیآیمن دیدپ  يزیچ  جرم  جره و  یمظن و  یب  زج  دزادرپب  ار  دوخ  هضیرف  فده ، نیا 

هب زین  باتک  زاغآ  رد  میزادرپیم و  تیب » لها  نآرق و  هاگدـید  زا  سمخ   » باتک یفاکـش  دـبلاک  هب  مجنپ - شخب  شخب - نیا  رد  نونکا 
. میدرک هراشا  باتک  نیا  نافلؤم  ای  فلؤم  یعالطا  مک  یگدزباتش و 
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102 ص :

هناگتشه قیاقحتسخن  لصف 

هراشا

: دیوگیم نینچ  قیاقح  نیا  فیصوت  رد  تسا و  باتک  هراصع  تقیقح  رد  هک  دنکیم  حرطم  ار  ياهناگتشه  قیاقح  باتک  زاغآ  رد  يو 
یناسک همه  يارب  منادیم  نم  هک  اج  نآ  ات  هک  یقیاقح  متفای . تسد  یمهم  رایـسب  قیاـقح  هب  سمخ  عوضوم  یـسررب  یط  رد  بناـجنیا  »
صباتک .« » تسا لوهجمو  هتخانـشان  دنزادرپیم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نادناخ  هب  بستنم  تاداس  ایو  نیدـهتجم  هبار  سمخ  هک 

«6

لّوا تقیقح 

لیلد چیه  هیقف  هب  اهدمآرد  سمخ  تخادرپ  : » دیوگیم
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چیه سمخ  تخادرپ  يارب  هک  میوگب  رتحیرص  نشور و  یترابع  اب  و  درادن . ياهشیر  ساسا و  چیه  هعیـش  ثیدح  ربتعم  عبانم  رد  درادن و 
یلو تسا  مزال  بجاو و  سمخ  تخادرپ  هک  تسا  نیا  ناـشیا  لّوا  هلمج  داـفم  صباتک 7 » تسا « ». هدـشن  لـقن  نیموصعم  همئا  زا  یلیلد 

. درادن لیلد  هیقف  هب  نآ  تخادرپ 
. درادن دوجو  یلیلد  اًلصا  سمخ  تخادرپ  يارب  دیوگیم : مود  شخب  رد  اّما 

مود تقیقح 

هراشا

دندقتعم هک  یمدرم  هدوت  هدنام و  هتخانـشانو  هدیـشوپ  نآ ، دوجو  اب  اّما  تسا  رتهدـمع  رتگرزب و  لوا  تقیقح  زا  مّود  تقیقح  دـسیونیم :
تـسین مزال  دنیوگیم  دناهدش  لقن  همئا  زا  هک  یتایاور  زا  يرایـسب  هکنیا  نآ  دـنرادنربخ و  تقیقح  نیا  زا  تسا  بجاو  سمخ  نتخادرپ 

ص 7» . » تسا طقاس  اهنآ  زا  سمخ  ماما ، تبیغ  نامز  رد  صوصخب  دنزادرپب و  سمخ  نایعیش 

خساپ

راکشآ و ناهیقف  يارب  دنکیم  هراشا  نآ  هب  هک  یتایاور 
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مدرم هدوت  يارب  هکنیا  اّما  تسا . هدیدرگ  حرطم  تایاور  نیا  تسا  هدـش  فیلأت  سمخ  مان  هب  هک  ییاهباتک  مامت  رد  اذـل  تسا و  نشور 

رد دریگیم و  رارق  نارگید  راـیتخا  رد  نآ  هراـصع  هک  تسا  یجاوم  ياـیرد  کـی  هقف  تسا . یعیبـط  رما  کـی  تسا  یفخم  تاـیاور  نیا 
زا هک  تسا  مزال  یملع  شالت  رمع  کی  تهاقف  ماقم  هب  ندیـسر  يارب  نآ . هلدا  هب  هن  دوشیم  اـفتکا  اوتف  ناـیب  هب  طـقف  هیلمع  ياـههلاسر 

کی ایند  مامت  رد  صـصختم  هب  عوجر  دنـشاب . تهاقف  یپ  رد  همه  هدرک و  اهر  ار  شیوخ  یگدـنز  راـک و  هک  دوریمن  عقوت  مدرم  مومع 
. دننکیم هعجارم  هیقف  هب  مالسا  تخانش  رد  یکشزپ و  رد  صصختم  هب  تبابط  رد  مدرم  هدوت  تسا و  عیاش  ییالقع و  رما 

موس تقیقح 

هراشا

هکلب تسین  بجاو  دـشاب  رـضاح  رگا  ماـما  دوـخ  هب  سمخ  نداد  دـنیوگیم  اـهتیاور  تسا . رتـمهم  رتـگرزب و  تـقیقح  نـیا  دـیوگیم :
ص 7» . » دزادرپن ای  دزادرپب  ار  نآ  هک  تسا  زاجم  درف  تسا و  بحتسم  سمخ  نتخادرپ 

خساپ

درادن دوجو  تیاور  کی  یتح  سمخ  باتک  رد  تسا . هدش  تشادرب  تیاور  مادکزا  تسینمولعم  رتمهم ! تقیقحنیا 
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: دیوگیم دنکیم و  رارکت  باتک  نیا  رد  ار  بلطم  نیا  ناشیا  هک  نیا  تفگش  تسا . بحتسم  سمخ  تخادرپ  دیوگب  هک 

: تسا هتسد  ود  تایاور  عومجم  هک  یلاح  رد  ص 114 » « » بجاو هن  تسا  بحتسم  موصعم  ماما  دوخ  هب  سمخ  نداد  »
. نامز رصع و  ره  رد  سمخ  تخادرپ  بوجو  هناگیس  تایاور  - 1

. دننکیم لیلحت  یصاخ  عطقمرد  ار  سمخ  زا  یشخب  هک  یتایاور  - 2
ار تایاور  نآ  هدنسیون  دوب  بوخ  هچ  درادن و  دوجو  یتایاور  نینچ  بجاو ، هن  تسا  بحتـسم  سمخ  تخادرپ  دیوگب  هک  یتایاور  اّما  و 

. ددرگ علطم  اهنآ  زا  زین  هدنناوخ  ات  دندرکیم  نایب 
همئا روضح  رصع  رد  تلاکو  نامزاس  تسا و  نآ  بوجو  يدانم  نآرق  هک  یلاح  رد  تسناد  بحتسم  ار  سمخ  تخادرپ  ناوتیم  هنوگچ 

. تسا نآ  بوجو  رب  هاوگ  نیرتنشور  يربک  يرغص و  تبیغ  نارود  مالسلا و  مهیلع 

مراهچ تقیقح 

هراشا

یضترم و دیفم و  دننام  هعیش  بهذم  هتشذگ  ياملع  تسا . زیگناناجیه  هتخانشان و  رایسب  تقیقح  نیا  دیوگیم :
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106 ص :
ص 8» . » دوش هتخادرپ  اهقف  هب  دیاب  سمخ  هک  دناهدرکن  نایب  زگره  یسوط 

خساپ

دیکأـت ریقف  تاداـس  هب  سمخ  تخادرپ  هب  ناـگرزب  نیا  تـسین . سمخ  یفن  رب  لـیلد  هـیقف  هـب  سمخ  تـخادرپ  زا  رفن  هـس  نـیا  توـکس 
. دناهدوب هیقف  رظن  ریز  سمخ  تخادرپ  هب  دقتعم  هعیش  ناگرزب  زا  رگید  یخرب  لثم  دیاش  دناهتشاد و 

مجنپ تقیقح 

هراشا

نیا رد  تسا ، بحتسم  ماما  هب  سمخ  نتخادرپ  هک  تسا  هدمآ  ربتعم  تایاور  زا  يرایـسب  رد  اریز  تسا . زیگناتفگـش  رایـسب  تقیقح  نیا 
. تسا هدش  بجاو  هیقف  هب  نآ  تخادرپ  تسا ، بحتسم  ماما  دوخ  هب  نآ  نداد  هک  یـسمخ  هنوگچ  هک  دیآیم  شیپ  شـسرپ  نیا  تروص 

« نامه »

خساپ

باوج رد  هک  تسا  بلطم  نامه  رارکت  هدرکن و  نایب  مّوس  تقیقح  زا  رتارف  ياهزات  هتکن  تقیقح  نیا  رد  هدنسیون 
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. درادن دوجو  هعیش  راثآ  رد  سمخ  تخادرپ  بابحتسا  رب  ّلاد  یتیاور  چیه  هک  میدرک  نایب 

مشش تقیقح 

هراشا

نادنمتـسم و ناـمیتی و  قـح  نآ  رگید  فـصن  اـّما  تسا ، شنادـنواشیوخ  شربماـیپ و  وادـخ  قـح  نآ  دـسریم و  ماـما  هـب  سمخ  فـصن 
خیش هیاهن  زا  لقن  هب  ص 9 ، . » درادرب شدوخ  يارب  هک  نیا  هن  دزادرپب ، اهنیا  هب  ار  نآ  دـیاب  ماما  هک  تسا  مشاهینب  زا  هار  رد  ناگدـناماو 

ص 265» یسوط ،

خساپ

يور زا  هکلب  هدرکن ؛ هعجارم  هیاهن  هب  دوخ  دسریم  رظن  هب  یلو  هداد ، سردآ  یـسوط ، خیـش  هیاهن »  » باتک هب  ار  شیوخ  بلطم  هدنـسیون 
: تسا ریز  باتک  ود  زا  یسابتقا  باتک  نیا  اریز  تسا . هدرک  یسیونور  یصاخ  باتک 

. سمخ ثحب  بتاک ، دمحا  هتشون  هیقفلا ، ۀیالو  یلإ  يروشلا  نم  یعیشلا  یسایسلا  رکفلا  روطت  یکی :
. يوسوم یسوم  هب  بوسنم  حیحصتلاو  ۀعیشلا  یمود :

. مسانشیم ار  وا  کیدزن  زا  هک  يوسوم  یسوم  صخألاب  منک ، یفرعم  هدنناوخ  يارب  ار  ود  نیا  نم  هک  تسا  نآ  زا  عنام  یمالسا  قالخا 
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خیـش اجنآ  رد  درادـن . هدرک ، لـقن  هدنـسیون  هک  یبلطم  نینچ  زگره  ص 265 ،» ۀـیاهنلا ، « » هیاهن  » باتک رد  یـسوط  خیـش  نیا  رب  هتـشذگ 
روما یف  هفرصی  ۀصاخ  مامإلل  یبرقلا  يذ  مسقو  لوسرلا  مسقو  هَّللا  مسقف  یبرقلا  يذل  ًامسق  هلوسرل و  ًامسقوهَّلل  ًامـسق  دیامرفیم : یـسوط 

یبرقلا يذ  يارب  موس  شخب  ادخ ، لوسر  نآ  زا  رگید  یـشخب  ادخ ، يارب  یـشخب  « » ص 198 نامه ، هریغ .« .» ۀـنوؤم  نم  همزلی  امو  هسفن 
شدوخ و یـصخش  جراـخم  رد  دـیاب  ار  سمخ  تسا  ماـما  نآ  زا  تسا ، یبرقلا  يذ  وا و  لوسر  ادـخ و  هب  طوبرم  هچنآ  موـصعم ،) ماـما  )

.« دنک فرصم  تسا  مزال  ماما  رب  اهنآ  ياههنیزه  تخادرپ  هک  يدراوم 
. درادن دوجو  درادرب » شدوخ  يارب  هکنیا  هن   » هلمج ترابع ، نیا  رد 

هرضحی نم ال   » باتک زا  هک  هاگنآ  اریز  تسین ؛ تقیقح  زا  رود  تسا ، هدش  هتشون  یعیش  رداصم  هب  هعجارم  نودب  باتک  نیا  میتفگ  هکنیا 
دروم و ص 17» ود  رد  ص 13 و 16  . » دسیونیم هیقفلا » هرضحی  نم ال  هیقف   » ار باتک  مان  اهیقرواپ  رد  ًارارک  دربیم  مان  هیقفلا »

متفه تقیقح 

هراشا

زا سمخ  هک  دزرویم  رارصا  متفه  تقیقح  رد  هدنسیون 
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زا یمهـس  تیب  لها  زا  نادنمتورث  نیاربانب  نارگناوت . ءاینغا و  هن  تسا ؛ ناگدنام  هار  رد  نادنمتـسم و  نامیتی و  دننام  مشاهینب  يارقف  ِنآ 

ص 10» . » دنرادن سمخ 

خساپ

هک تسا  هدـمآ  یلمع  هلاـسر  هعیـش و  یهقف  باـتک  مادـک  رد  میـسرپیم : ناـشیا  زا  تـسا ؟ هتفاـی  اـجک  زا  ار  بـلطم  نـیا  تـسین  موـلعم 
رد سمخ  فرـصم  رد  هک  دـناهداد  اوتف  نآ  فالخ  رب  همه  هکلب  دنتـسه ؛ سمخ  قحتـسم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  بستنم  نادـنمتورث 

. دنراد عالطا  نآ  زا  نایعیش  مومع  هک  تسا  حضاو  ردق  نآ  هلأسم  نیا  تسا . طرش  رقف  هناگهس ، دراوم 

متشه تقیقح 

هراشا

هب دیاب  لاوما  سمخ  دیوگب  هک  تسا  هدـشن  لقن  یموصعم  چـیه  زا  یتیاور  چـیه  درادـن و  دوجو  یلیلد  چـیه  اهقف ، هب  سمخ  نداد  يارب 
« نامه دوش « . هداد  اهقف 

خساپ

. میدرک نایب  ار  نآ  خساپ  لیصفت  هب  هتشذگ  لوصف  رد  هک  تسا  نیتسخن  تقیقح  نامه  رارکت  تقیقح  نیا 
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110 ص :
ات بلاطم ، زا  یخرب  هب  باتک  نیا  بلاطم  زا  یمارگ  هدـنناوخ  عالطا  يارب  هک  تسا  باـتک  يدـعب  ثحاـبم  هدـیکچ  تقیقح !!! تشه  نیا 

. مینکیم هراشا  دشابن ، روآ  لالم  هک  ییاج 
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111 ص :

هتشذگ قیاقح  یلیصفت  هلدامود  لصف 

هراشا

يو رظن  زا  نآ  دافم  هک  تسا  یتایاور  رکذـتم  لـصف  نیا  رد  يو  تسا . هتـشذگ  هناگتـشه  قیاـقح  لـیالد  هئارا  یپ  رد  لـصف  نیا  رد  يو 
رد هنوگچ  یکاپان  دش : هدیسرپ  هَّللادبع  یبا  زا  دیوگیم  دوشیم و  روآدای  ار  یـسانک  سیرـض  تیاور  تسخن  تسا . سمخ  همه  لیلحت 

؟ درک ادیپ  عویش  مدرم  نایم 
. تسا تیب  لها  ام  سمخ  نتخادرپن  یکاپان  دورو  هار  تفگ :

ص 549» ج 1 ، یفاک ، لوصا  . » دنیایب ایند  هب  كاپ  ات  دنتسه  فاعم  سمخ  نداد  زا  ام  هعیش  اّما 

خساپ

اذل هدرکن ، هعجارم  یلصا  عبنم  هب  فلؤم  دسریم  رظن  هب 
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112 ص :
. دننکیم حرطم  ار  لاؤس  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  دوخ  تسا و  نآ  فالخ  رب  تیاور  هک  یلاح  رد  دش . هدیسرپ  هَّللادبع  یبا  زا  دسیونیم :

: تیاور نتم  کنیا 
 ... يردأ ال  تلق : انزلا ؟ سانلا  لخد  نیأ  نم  مالسلا : هیلع  هَّللادبع  وبأ  لاق 

زا دومرف : ترـضح  هاگنآ  منادیمن . داد : خـساپ  يوار  تفای ؟ هار  مدرم  نایم  هب  اجک  زا  یکاپان  دـینادیم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. تسا هدش  لالح  اهنآ  نادنزرف  یکاپ  يارب  سمخ  هک  نایعیش  رگم  تیب ، لها  نادناخ  ام  سمخ  هیحان 

میاـنغ ناونع  هب  هک  تسا  ینازینک  هب  طوبرم  تسا ، هدـمآ  تدـالو » بیط   » اـهنآ بلاـغ  رد  هک  تاـیاور  عون  نیا  میدرک  ناـیب  هتـشذگ  رد 
لیلحت هب  طابترا  هچ  نیا  دندشیم . دنزرف  بحاص  دندیرخیم و  ار  نآ  زین  نایعیش  تشگیم و  تسد  هب  تسد  ناناملسم  نایم  رد  یگنج 

؟ دراد سمخ  مامت 
یـشوپ مشچ  ای  هدرکن و  تقد  نآ  دراوم  دافم و  رد  وا  دشابیم و  سمخ  لیلحت  هب  طوبرم  یگمه  تسا  هدروآ  لصف  نیا  رد  هک  یتایاور 

. تسا هدومن 
یناـسک یقح  هچ  هب  سپ  تسا ، هدرک  راذـگاو  دوخ  نایعیـش  هب  ار  دوـخ  سمخ  ّقـح  شدوـخ  ماـما  یتـقو  سپ  : » دـیوگیم همادا  رد  يو 

و دننک ، هبلاطم  هدیشک  تسد  نآ  زا  شدوخ  وا  هک  ار  وا  ّقح  ات  دنهدیم  رارق  ماما  لیکو  ار  دوخ  دنیآیم و 
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113 ص :
فالخ رظن  دروم  نآ  رد  ناهیقف  زا  يدـحا  هتخادرپ  اـهنآ  لـیلحت  هب  ماـما  هک  هچنآ  ص 14 » « »!؟ دـنهدیم جرخ  هب  تّدـش  نآ  هبلاطم  رد 

رگید دراوم  رد  یلو  تسا  فاعم  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  روهظ  ات  دشاب ، مدرم  رایتخا  رد  میانغ  ناونع  هب  هک  یسانجا  اذل  درادن و 
. دناهدرک بوجو  هب  مکح  دروم ، نآ  رد  زین  ناهیقف  هتشذگن  دوخ  قح  زا  ماما  هک 

اّما هتخادرپ ، لیلحت  تایاور  لقن  هب  طقف  هیف » بجی  ام  هدودحو و  سمخلا  ریسفت  لافنألاو و  ءیفلا   » باب یفاک ، لوصا  زا  باتک  هدنـسیون 
: نوچمه یتایاور  تسا . هدومن  یشوپ  مشچ  تسا  نیشیپ  تایاور  حراش  اًلماک  هک  تایاور  رگید  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  يور ، سم و  نهآ و  هرقن و  الط و  نداعم  هرابرد  مدیسرپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم : ملـسم  نب  دمحم  . 1
ءْیَش ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اّمنإ   » هیآ توالت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2 ح 9 » لافنألاو ، ءیفلا  ثحب  ج 1 ، یفاک ، لوصا  سمخلا « .» اهیلع  »

، دـنوش كاپ  ات  دوب  هدرک  لـیلحت  نآ  تخادرپ  زا  ار  نایعیـش  مردـپ  تسا . مدرم  هنازور  ياهدـمآرد  دوصقم  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ...« 
هرابرد ترضح  نآ  زا  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  هعامـس  . 3 ح 10 » ناـمه ، یمئاد « .) هن  دوب  یعطقم  لـیلحت  نیا  ینعی  )

نم سانلا  دافأ  ام  ّلک  یف  : » دومرف دندیسرپ ، سمخ 
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114 ص :
ح 11» لافنالاو ، ءیفلا  ثحب  یفاک ، لوصا  ریثک .« .» وأ  لیلق 

. دینک هعجارم  سمخ  بوجو  هلدا  لصف  هب  هنیمز  نیا  رد  تسا . سمخ  دایز  مک و  زا  مدرم  ياهدمآرد  هیلک  رد  ینعی 
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115 ص :

سمخ دروم  رد  ناهیقف  فالتخاموس  لصف 

هراشا

نآ لقن  زا  هدنـسیون  درادیم ، نایب  بلطم  رخآ  رد  خیـش  هچنآ  یلو  هدرک  همجرت  ار  یـسوط  خیـش  هیاهنلا »  » باتک تاراـبع  لـصف  نیا  رد 
: تسا فالتخا  سمخ  فرصم  هرابرد  دیوگیم : باتک  نیا  رد  خیش  تسا . هدومن  يراددوخ 

. تسا هدش  هدیشخب  هک  تسا  یگنج  میانغ  سمخ  نامه  ناسب  سمخ  قلطم  تبیغ  نارود  رد  دنیوگیم  یخرب  . 1
. دسرب وا  تسد  هب  ماما  روهظ  رد  ات  دومن  تیصو  درک و  ظفح  دیاب  دنیوگیم : یهورگ  . 2

. دهنیم ماما  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياههنیجنگ  نیمز  نامز  ماما  مایق  رد  اریز  درک  نفد  دیاب  دنیوگیم : یهورگ  . 3
درک و فرص  تلاسر  نادناخ  ناگدنام  هار  رد  نادنمتسم و  نامیتی و  هرابرد  ار  سمخ  فصن  دیاب  دنیوگیم : یهورگ  . 4
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116 ص :
. دومن فرص  نانآ  ياههنیزه  لیمکت  رد  ار  رگید  فصن  نآ  اّما 

یمازلا و تسا  يرما  ریقف  تاداـس  هب  فـصن  تخادرپ  اریز  تسا ؛ ریخا  لوـق  نیمه  تسا  هتـسیاش  هچنآ  دـیامرفیم : یـسوط  خیـش  هاـگنآ 
تـسا هحابا  هب  لوق  هک  ار  تسخن  لوق  هاگنآ  دوش . فرـصم  اهنیا  ياههنیزه  لـیمکت  رد  زین  هدـنامیقاب  درکرظن و  فرـص  نآ  زا  ناوتیمن 

«. هبانتجا یلوألاو  طایتحالا  ّدض  وهف  لّوألا  لوقلا  هنمضت  ام  : » دیامرفیم هتسناد ، طایتحا  ّدض 
هب اریز  تسا ؛ هدرک  فذح  ار  رخآ  بلطم  ود  ناشیا  هک  دید  دیهاوخ  دینک  هسیاقم  ناشیا  همجرت  اب  میدروآ  هیاهن  زا  هک  ار  هچنآ  رگا  امش 

. دیامن فذح  تسا ، شررض  هب  هک  ار  رخآ  تمسق  هک  هدید  رتهب  اذل  داضت ، رد  شمراهچ  تقیقح  اب  هدوب و  ناشیا  ررض 
ای یـسک  هچ  نارود  نآ  رد  مینادیمن  تسین و  نشور  اـم  يارب  ناـنآ  ناـبحاص  دربیم  ماـن  ناـنآ  زا  خیـش  هک  یلاوـقا  هکنیا  رگید  باوـج 
نآ زا  ناوتیمن  نیاربانب  تسا . رود  فلاخم  لوق  زا  یهقف  هلأسم  رتمک  هدوب و  ذاش  لاوقا  دـهدیم  ناشن  هک  دـناهدوب . لئاق  نآ  هب  یناـسک 

. تشادرب تسد  میدرک  نییعت  ار  نآ  فرصم  میدروآ و  سمخ  بوجو  رب  هک  یعطق  لیالد 

لیلحت تایاور  ندرک  ناهنپ 

: دیوگیم لیلحت  رابخا  هب  هراشا  زا  سپ  هحفص 39  رد  يو 
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117 ص :
نیا رب  هفاضا  دندرک و  یچیق  هدرک و  فیرحت  ار  نآ  ای  دندرک و  ناهنپ  تسین  بجاو  سمخ  نداد  دنیوگیم  هک  ار  یتایاور  همه  هعیـش ، »

.« دناهتشادن دوجو  هتشذگ  عبانم  رد  هک  دندرک  عارتخا  يدیدج  تایاور  اهقف ، رب  ناشدامتعا  مدرم و  تلاهج  زا  هدافتسا  ءوس  اب 

خساپ

یهقف یثیدح و  باتک  اههد  هک  یلاح  رد  دنکیم ، مهتم  لیلحت  تایاور  ندرک  ناهنپ  هب  ار  ناهیقف  هنوگچ  تسا ، تفگـش  ياج  یتسار  هب 
دوخ ياهباتک  دراو  ار  اهنآ  اًلـصا  دوب  يراـک  ناـهنپ  فدـه  رگا  دـناهتفگ . نخـس  نآ  فارطا  رد  تسا و  هدرک  رکذ  ار  لـیلحت  تاـیاور 

. دندرکیمن
زا یکاح  هک  یتیاور  هک  دـنکیم  مهتم  ار  بیجملاو » لئاسلا  نیب  سمخلا   » باتک هدنـسیون  ردـص ، قداصدـمحم  دیـس  موحرم  هدنـسیون ،

. تسا هدرواین  تسا  لیلحت  زا  یکاح  هک  ار  نآ  لیذ  هدروآ و  ار  تسا  سمخ  بوجو 
لوقیف سمخلا  بحاص  موقی  نأ  ۀمایقلا  موی  سانلا  هیف  ّدشأ  ّنا  : » تسا نینچ  لافنا  باوبا  زا  مراهچ  باب  هعیـشلا ، لئاسو  باتک  رد  تیاور 

»؟ تساجک نم  سمخ  اراگدرورپ  دیوگیمو : دوشیم  دنلب  سمخ  بحاص  هک  تسا  نیا  تمایق  رد  هلأسم  نیرتتخس  « ؛» یسمخ ّبر  ای 
نیا هب  هدرواین  ار  تیاور  لیذ  ردص  موحرم  هک  نیا  اّما 
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118 ص :
. تسا هتشادن  يو  ثحب  عوضوم  هب  یطابترا  هک  تسا  لیلد 

راـیتخا رد  یگنج  میاـنغ  ناونع  هب  هک  تسا  ینازینک  هب  طوبرم  تیاور  لـیلد  تسا و  رگید  دراوم  یبسک و  ياهدـمآرد  وا  ثحب  عوضوم 
: لیذ کنیا  تفرگیم . رارق  نایعیش 

«. مهدالوأ اوکزتلو  مهتدالو  بیطتل  انتعیشل  کلذ  انبط  دقو  »
.« دشاب هزنم  كاپ و  نانآ  نادنزرف  تدالو و  ات  میدرک  لالح  نایعیش  يارب  ار  نیا  ام  »

ردص موحرم  رب  رگید  يارتفا  ود 

: تسا هدرک  لالدتسا  اهنآ  اب  هدرک و  لعج  ار  تیاور  ود  ص 41 » هنامز ، نیا  تایلام   » دوخ باتکرد  ردص  دمحم  دیوگیم : وا 
.« دش دهاوخ  نازوس  منهج  دراو  يدوز  هب  دروخیم و  ار  منهج  شتآ  تقیقح  رد  دروخب  ار  يزیچ  ام  زا  سک  ره  . » 1

ص 3» بیجملاو ، لئاسلا  نیب  سمخلا  دروخب « ». قحان  هب  ارام  لام  زا  مهرد  کی  هک  داب  یسک  رب  مدرم  همه  هکئالم و  ادخ و  تنعل  . » 2

خساپ

شیپ باتک  ود  زا  یسیونور  یعون  هب  هدرکن و  هعجارم  یلصا  عبانم  رداصم و  هب  باتک  نیا  فلؤم  هک  میدش  روآدای 
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119 ص :
رداصم رد  تیاور  ود  ره  هک  یلاح  رد  هدرک  ثیدح  لعج  هب  مهتم  ار  ردـص  دـمحم  دیـس  دـننام  يراوگرزب  ملاع  هدنـسیون ، تسا . هدومن 

. تسا دوجوم  تسا ، ناگمه  رایتخا  رد  هک  هعیش ، یثیدح 
. دناهدرک لقن  هعیشلا » لئاسو   » رد یلماعرح  خیش  و  جاجتحا »  » رد یسربط  نیدلا ؛» لامک   » رد قودص  خیش  موحرم  ار  تسخن  ثیدح 

: تسا هدمآ  هعیش  ییاور  عبانم  رد  هک  تسا  نینچ  ثیدح  ترابع  نیع 
لئاسو 479 ؛ یسربط ، جاجتحا  ثیدح 49 ، ص 522 ، نیدلا ، لامک  «. » ًاریعـس یلـصیسو  ران  هنطب  یف  لکأی  اّمناف  ًائیـش  انلام  نم  لکأ  نم  »

. تسا هدرک  لقن  جاجتحا  رد  یسربط  نیدلا و  لامک  رد  قودص  خیش  ار  مود  ثیدح  اّما  ح 9 » لافنا ، باوبازا  باب 3  ج 5 ، هعیشلا ،
ص یسربط ، جاجتحا  ثیدح 51 ، ص 522 ، نیدلا ، لامک  ًامارح « .» ًامهرد  انلام  نم  لکأ  نم  یلع  نیعمجأ  سانلاو  ۀکئالملاو  هَّللا  ۀـنعل  »

نینچ تسا  حیحص  اوران ، ياهتمهت  هناملاظ و  ياهتواضق  نیا  هب  هجوت  اب  ایآ  ح 8 » لافنا ، باوبا  زا  باب 2  ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  ، 480
. ددرگ یهارمگ  هیام  ددرگ و  رشتنم  پاچ و  هخسن  نارازه  تروص  هب  یباتک 
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120 ص :

هبساحم رد  هطلاغم 

سمخ 15 هک  یلاـح  رد  ددرگ ؛ تخادرپ  تاـکز  ناونع  هب  تسا  بجاو  تسا ، راـنید  عبر  هک  نآ   140 الط ، لاقثم  ره 20  رد  دیوگیم :
سمخ دـهاوخب  رگا  اّما  دزادرپب . لاـقثم  دیاب 14  دـهدب ، ار  نآ  تاکز  دـهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  الط  لاقثم  یـسک 20  رگا  نیاربانب  تسا .

. تسا هنالداع  ریغ  تایلام  عون  کی  نیا  دنک و  تخادرپ  لاقثم  دیاب 4  دزادرپب ،
تاکز دـسرن ، باصن  دـح  هب  رگا  لوپ  اههویم ، رد  زج  درادـن ، یتاکز  غاب  درادـن ، تاکز  نیـشام  درادـن ، تاکز  هناخ  دـیوگیم : هاـگنآ 

صباتک 55» . » تسا سمخ  قلعتم  اهنیا  همه  هک  یلاح  رد  درادن ،

خساپ

هراشا

ناـنمؤم ریغ  شور  ار  لوـسر  ادـخ و  رب  نـتفرگ  یـشیپ  عوـن  ره  دـنادیم و  ادـخ  ربارب  رد  میلـست  ار  ناـمیا  ياـههناشن  زا  یکی  نآرق  اـًلّوا :
: دیامرفیم هکنانچ  درامشیم ،

وا لوسر  ادخ و  رب  نامیا ، اب  دارفا  يا  « » 1 تارجح : «. » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ِِهلوُسَرَو  هَّللا  يَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
، دیریگن یشیپ 
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121 ص :
.« تساناد اونش و  ادخ  دیزیهرپب . ادخ  تفلاخم  زا 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
.« تسا یهلا  هدارا  ربارب  رد  میلست  انامه  مالسا  دیشاب : هاگآ  « » راصق تاملک  هغالبلا ، جهن  ُمیلْسَّتلا « .» َوُه  َمالْسإلا  ّنإَو  الأ  »

کی ار  نآ  دـیابن  ام  میدرک ، تباـث  ار  نآ  بوجو  تسخن  شخب  رد  هکناـنچ  تسا  هدرک  بجاو  اهدـمآرد  رب  ار  یـسمخ  ادـخ  ًاـعقاو  رگا 
نارمع و و  دـنریگیم . تایلام  رتشیب  ای  هزادـنا  نیمه  هب  اهدـمآرد  هیلک  زا  اهتلود  همه  ناهج ، رد  هزورما  میرامـشب . هنالداع  ریغ  تایلام 

. دوش فرصم  حیحص  يارجم  رد  هک  نآ  طرش  هب  تسا . هدش  تخادرپ  ياهتایلام  نیمه  ورگ  رد  اهروشک  يدابآ 
دزادرپب و ار  نآ  دیاب 15  دنیوگیم  یّنس  هعیش و  زا  معا  ناهیقف  همه  هک  ندعم  رد  ارچ  سپ  تسا ، هناملاظ  یتایلام  نینچ  نتفرگ  رگا  ًایناث :

. دوشیم هدرمش  هنالداع  دربیم ، رفاک  زا  ناملسم  هک  یثرا  ای  جنگ و  رد  نینچمه 
: دیوگیمو درادن ، یهاگآ  هعیش  هقف  زا  هدنسیون  ًاثلاث :

!! تسا سمخ  قلعتم  اهنیا  همه  یلو  درادن  تاکز  غاب  درادن ، تاکز  نیشام  درادن ، تاکز  هناخ 
زاین و دروم  نیشام  ینوکسم ، هناخ  اذل  تسین . سمخ  قلعتم  دوشیم ، باسح  یگدنز  هنیزه  هک  هچنآ  زین  هعیش  هقف  رد 
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122 ص :
بسک و دنزادرپب ، ار  نآ  سمخ  رگا  هک  ياهیامرـس  دیوگیم : هعیـش  هقف  رتالاب ، هکلب  درادـن . سمخ  تسا ، مزال  یگدـنز  يارب  هک  یغاب 

. درادن سمخ  دوشیم ، لیطعت  راک ،
هقف رد  یگدـنز 15 و  هنیزه  رب  دازام  تراجت  دوس  هعیـش  رد  تسا . تراجت  دوس  زین ، تنـس  لها  دزن  رد  تاکز  تاـقلعتم  زا  یکی  ًاـعبار :

. دوش تخادرپ  دیاب  هک  دراد  یعرش  قح  تراجت 140  دوس  همه  یّنس 
هقف رد  زیچ  ود  نیا  هک  یلاح  رد  دوشیم ، بسک  دمآرد  سمخ  تخادرپ  نازیم  شهاک  ثعاب  زیچ  ود  هیماما  هقف  رد  هک  درک  هجوت  دـیاب 

: تسین هناگراهچ  بهاذم 

یگدنز ياه  هنیزه  هنوؤم و  رسک  . 1

زا غلبم 15  سپس  هبساحم و  ار  نآ  هدنامیقاب  لاس ، نامه  ياههنیزه  رسک  زا  سپ  دیاب  دشاب ، هتـشاد  يدمآرد  لاس  لوط  رد  یـسک  هاگره 
هکنآ نودـب  دـیاب  و  دوشیمن ، هبـساحم  هنوگ  نیا  ّتنـس  لها  رد  تراجت  تاکز  هک  یلاح  رد  دزادرپبو . دـنک  جارختـسا  ار  هدـنامیقاب  نیا 

یعرـش تایلام  تنـس ، لـها  هقف  زا  رتمک  هعیـش  هقف  هبـساحم  رد  نیارباـنب  دزادرپب . ار  اهدـمآرد  همه  تاـکز  دـنک ، مک  ار  یگدـنز  هنیزه 
. دریگیم

دوشیم سیمخت  راب  کی  طقف  لام ، . 2

دشاب و هتشاد  دوس  نویلیم   5 ناسنا ، رگا  هعیش ، هقف  رد 
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123 ص :
نیا یهقف  دعاوق  زا  یکی  درادـن و  سمخ  زگره  هدـنام  یقاب  نویلیم  نآ 4  رگید  تسا . یفاـک  دـبا  يارب  دزادرپب ، ار  نآ  سمخ  نویلیم   1

، دشاب هتشاد  يراجت  دمآرد  نویلیم  لاس 5  کی  رد  يدرم  رگا  هناگراهچ  بهاذـم  هقف  رد  هک  یلاح  رد  سّمخی » ـال  سّمخملا   » هک تسا 
نویلیم نیمه 4  تاکز  لاس  ره  دراد ، هفیظو  هناگراهچ  بهاذم  هقف  رد  ینعی  دتفیب ؛ باصن  زا  ات  دزادرپب ، ار  نآ  لاس 140  ره  بترم  دیاب 

هتشاد تمیق  ناموت   100 الط 000 ، لاـقثم  ره  مینک  ضرف  رگا  ـالط . لاـقثم  زا 20  تسا  ترابع  باصن  دـتفیب و  باـصن  زا  اـت  دزادرپبار ،
هدنامیقاب زا  ار  غلبم  نیمه  زین  موسو و ...  مود  لاس  دیاب  دـهدب و  ناموت   100 ینعی 000 ، ناموت 140  نویلیم  يارب 4  دیاب  درف ، نیا  دشاب ،

ناونع هب  هلاس  دـنچ  تدـم  فرظ  درف  نیا  تروص  نیا  رد  دـسرب ، ناـموت   2000 ریز 000 ، هب  لام  شزرا  اـت  و  دـنک ، رـسک  نویلیم  نآ 4 
. تسا هتخادرپ  سمخ  ربارب  هس  ًابیرقت  تاکز 

سمخ رب  هن  تاکز  رب  دیکأت 

زا یمان  اًلـصا  دنکیم و  دیکأت  تاکز  رب  ادـخ  هک  دزرویم  رارـصا  تسا ، هدـش  دراو  تاکز  هملک  اهنآ  رد  هک  یتایآ  ندروآ  اب  هدنـسیون 
: دیامرفیم ادخ  : » دیوگیم دربیمن ، سمخ 

«83 هرقب : « ؛» ةاکَّزلا اُوتآَو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَو  ًانْسُح  ِساّنِلل  اُولُوق  »
هب »
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124 ص :
صباتک 57» دیزادرپبار .« . سمخ  هک  دومرفن  دنوادخ  و  دیهدب ،» ار  تاکز  دیراد و  اپرب  ار  زامن  دییوگب و  وکین  مدرم 

خساپ

. دشابن بجاو  سمخ  هک  دوشیمن  ببس  دربیم ، مسا  تاکز  زامن و  زا  طقف  هیآ  نیا  رد  نآرق  رگا 
یلکـش هب  تاکز  تاکز » هدام  سرهفملا ، مجعملا  تسا « . هنیدم  رد  هدـنامیقاب  هکم و  رد  نآ  راب   11 هدمآ ، راب  تاکز 32  هژاو  نآرق  رد 

ناگدنروآدرگ ناونع  هب  ار  يدارفا  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا و  هدش  لزان  هنیدم  رد  هدش ، دراو  یهقف  ياهباتک  رد  هک 
نیتسخن رد  هرطف  تاکز  هدش و  بجاو  هرطف  تاکز  زا  سپ  لام ، تاکز  یتح  دننک و  عمج  ار  تاکز  ات  داتـسرف  هنیدـم  فارطا  هب  تاکز 

دیاب قیاقح ، نیا  هب  هجوت  اـب  ص 2110 » ج 3 ، يرابلا ، حـتف  تسا « . هدـیدرگ  بجاو  لاس  نآ  رد  هزور  هک  هدـیدرگ  بجاو  ترجه  لاس 
دشاب یحالطصا  تاکز  هچ  دریگیم ؛ رب  رد  ار  یلام  تابجاو  همه  دنکیم  توعد  تاکز  تخادرپ  هب  ار  مدرم  هنیدم  رد  هک  یتایآ  تفگ 

، هریغ تارافک و  هبجاو ، تاقدص  دننام  یلام  ضئارف  عاونا  رگید  ای 
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125 ص :
: هک دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نابز  زا  نآرق  دوشیم . لماش  ار  سمخ  یتحو 

«31 میرم : ًاّیَح « ؛» ُْتمُد  ام  ِةاکّزلاو  ِةالَّصلاب  یناصوأَو  »
.« داد نامرف  ما  هدنز  ات  تاکز  زامن و  هب  ارم  »

: دنکیم لقن  ییحی  ترضح  نابز  زا  ای  و 
«13 نامه ، ًایقت « ؛» ناکو  ًةاکزو  ّاندل  نم  ًانانَحَو  »

.« دوب راگزیهرپ  تاکز و  تخادرپ  ام و  بناج  زا  يزرورهم  «و 
: دنکیم لقن  لیعامسا  ترضح  نابز  زا  ای  و 

«55 نامه ، ًاّیضرَم « ؛» ِهِّبر  َدنِع  َناکَو  ِةاکّزلاَو  ِةالّصلاب  ُهَلهأ  ُُرمأی  َناکو  »
.« دوب هدیدنسپ  ادخ  دزن  دادیم و  نامرف  تاکز  زامن و  هب  ار  شا  هداوناخ  »

ياهلاس رد  هک  تسا  مالسا  تعیرـش  رد  جیار  تاکز  نامه  ایآ  تسیچ ؟ تایآ  نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  زا  ام  لاوئـس  لاح 
؟ تسا لام  قافنا  يانعم  هب  ای  هدش  بجاو  ترجه  نیتسخن 

همه تسا و  رظن  روظنم  لاـم  هیکزت  بحتـسم و  بجاو و  قاـفنا  عاونا  همه  هکلب  تسین ، دـنوادخ  دوصقم  تسخن  لاـمتحا  مّلـسم  روـط  هب 
زین سمخ  دریگیم . ربرد  ار  یلام  ضیارف 
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126 ص :
هدش بجاو  ترجه  لوا  ياهلاس  رد  طقف  هک  جیار  تاکز  هب  ار  تایآ  نیا  هک  تسا  تقیقح  زا  رود  رایـسب  تسا . یلام  هضیرف  عون  کی 

. تسا هدوب  بجاو  مالسلا  مهیلع  یسیع  ییحی و  لیعامسا و  ترضح  نامز  رد  تاکز  نیمه  مییوگب  میهد و  صیصخت 
: دزاسیم کیدزن  باوج  هب  ار  ام  ریز  تایآ  رد  تقد 

«219 هرقب : َوفَْعلا « ؛» ُلق  َنوُقِْفُنی  اذام  َکَنُولأْسَی  . » 1
.« دوخ زاین  دازام  زا  وگب  دننک ؟ قافنا  زیچ  هچ  دنسرپیم  وت  زا  »

«199 فارعا : ِفرُْعلِاب « ؛» ُرمْأَو  وفَْعلا  ِذُخ  . » 2
.« هد نامرف  یکین  هب  ریگب و  ار  دنراد  دوخ  زاین  زا  شیب  هچنآ  »

ناشیاهيدنمزاین زا  دازام  « ؛» ةاکزلا ضرف  لبق  کلذ  ناکو  مهلاومأ  نم  کل  افع  ام  ذخ  : » دنیوگیم هیآ  نیا  لیذ  رد  نارـسفم  ناثدحم و 
ماکحا ص 230 ؛ ج 8 ، يرابلا ، حتف  ص 500 ؛ ج 2 ، يربط ، ریـسفت  .« » تسا هدش  لزان  تاکز  ندش  بجاو  زا  شیپ  نیا  ریگب و  اهنآ  زا  ار 

« 25 جراعم / 19 و  تایراذ / موُرْحَْملاَو « ؛» ِِلئاّسِلل  ٌمُوْلعَم  ٌّقَح  ْمِِهلاْومأ  ِیفَو  . » 3 ص 50 » ج 3 ، صاصج ، نآرقلا 
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127 ص :
.« تسا ناگرهب  یب  ناگدننک و  تساوخرد  يارب  نیعم  یقح  نانآ  ییاراد  رد  »

ریسفت . » تسا هدرک  بجاو  وت  رب  ار  یقوقح  تاکز ، رب  هوالع  ادخ  تفگ : تسا ؟ تاکز  هیآ ، نیا  زا  دوصقم  دندیسرپ : رمع  نب  هَّللادبع  زا 
رد نآ  ياوتحماّما  تسا ، هدمآ  راب  کی  نآرق  رد  سمخ  هژاو  هچ  رگا  نیاربانب ، ص 215 » ج 5 ، همادق ، نبا  ینغم  ص 50 ؛ ج 29 ، يربط ،

. دوشیم لماش  ار  همه  هک  دراد  ياهدرتسگ  دافم  دنکیم  توعد  قافنا  هب  ار  مدرم  هک  یتایآ  و  تسا ، هدش  دراو  یناوارف  تایآ 

سمخ تاکز و  هسیاقم  يارب  شوشغم  لودج 

هدیجنـس و مه  اب  ار  نآ  هداد و  رارق  سمخ  يارب  ار  رگید  فرط  تاـکز و  يارب  ار  نآ  فرط  کـی  هک  هدرک  میظنت  ار  یلودـج  هدنـسیون 
. تسا هنالداع  ریغ  هضیرف  کی  سمخ  دهد  ناشن  هک  تسا  نیا  نآ  فده 

: میروآیم اجنیا  رد  هابتشا  دراوم  رکذ  اب  ار  وا  لودج  نیع  کنیا 
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128 ص :

تاکز سمخ  تاکز و  هسیاقم 

1000 ای 25 /  100 / 2 ای 5 ،  40 / 1 نآ : تبسن  . 1
. دشاب هدیسر  باصن  دح  هب  لام  دیاب  . 2

. دشاب هتشذگ  ییاراد  رب  لاس  کی  هک  تسا  طرش  . 3
. تسا بجاو  لاوما  زا  یصخشم  عاونا  رد  . 4

. تسا بجاو  نادنمتورث  رب  طقف  . 5
. دوشیم هداد  هورگ  تشه  هب  . 6

. تسا هدش  عورشم  تما  همه  ياهزاین  عفر  يارب  . 7
. تسین تاکز  قحتسم  دنمزاین  زج  یسک  . 8

. تسا هدش  رکذ  نآرق  هیآ  اههد  رد  . 9
. تسا هدرک  دیکأت  نآ  رب  دنوادخ  هک  نآ  دوجو  اب  دوشیمن  يدای  نآ  زا  دوشیمن و  هداد  تیمها  نآ  هب  . 10

سمخ

1000 ای 200 /  100 ای 20 /  5 / 1 نآ : تبسن  . 1
. ندعم جنگ و  رد  زج  هب  تسین  طرش  باصن  . 2

. تسین طرش  لاس  نتشذگ  . 3
. تسا بجاو  یگناخ  مزاول  نکسم و  ایاده و  رد  یتح  اه  ییاراد  لاوما و  همه  رد  . 4

. تسا بجاو  ارقف  نادنمتورث و  دمآرد  رب  . 5
. دنتسه تاداس  ای  اهقف  هک  دوشیم  هداد  هورگ  کی  هب  طقف  . 6

. دشابیم تاداس  ای  اهقف  رشق  هک  تسا  رشق  کی  صوصخم  طقف  . 7
. دشابن دنمزاین  هچ  دشاب  دنمزاین  هچ  دوشیم  هداد  دیس )  ) ای هیقف  هب  . 8

. دنوشیم هتفرگ  تمینغ  هب  رافک  اب  گنج  رد  هک  یلاوما  سمخ  زج  هب  تسا  هدماین  نآرق  رد  هجو  چیه  هب  نآ  رکذ  . 9
. تسا هدرکن  رکذ  ار  نآ  دنوادخ  هکنیا  اب  دوشیم  دیکأت  نآ  رب  تدش  هب  . 10
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تاکز شخب  رد  هابتشا  دراوم 

.« دشاب هدیسر  باصن  دح  هب  لام  دیاب  : » دیوگیم . 1
هقفلا درادـن « . باصن  تمـسق  نیا  رد  تاکز  دـنیوگیم : نانآ  تسین . طرـش  باصن  اههویم ، تعارز و  تاـکز  رد  هیفنح ، ياـهقف  رظن  زا 

.« دشاب هتشذگ  ییاراد  رب  لاس  کی  هک  تسا  طرش  : » دیوگیم . 2 ص 174 » ۀسمخلا ، بهاذملا  یلع 
جـنگ و يزرواشک و  تالوصحم  دـننام  دوشیم  جارختـسا  نیمز  زا  هچنآ  یلو  تسا  هرقن  الط و  تاناویح و  تاکز  هب  طوبرم  طرـش ، نیا 
.3 تاـکز » شخب  ص 242 ، ج 23 ، ۀـیتیوکلا ، ۀـیهقفلا  ۀـعوسوملا  دوش « . تخادرپ  نآ  تاکز  دـیاب  ندـمآ  تسد  هب  ضحم  هب  نداـعم ،

.« تسا بجاو  نادنمتورث  رب  طقف  تاکز  : » دیوگیم
رد دنچ  ره  دزادرپب ، ار  دوخ  تاکز  دیاب  دش ، بجاو  یـسک  رب  تاکز  رگا  تسین  طرـش  ندوب  دـنمتورث  تاکز ، تخادرپ  موزل  رد  زگره 

جارختـسا نیمز  زا  هک  ییاهزیچ  تاکز  يارب  اًلـصا  هک  هیفنح  هقف  رد  صخالاب  دـشاب . دـنمزاین  تاـکز  نتفرگ  هب  تسا  نکمم  لاـس  لوط 
. دراد تاکز  زین  نآ  مک  رادقم  یتح  تسین ؛ یباصن  دوشیم 

.« تسین تاکزقحتسم  دنمزاین ، زج  یسک  : » دیوگیم . 4
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ریغ هب  یحلاصم  يور  مه  یهاگ  تسین ، یلک  هطباض  نیا  یلو  تسا ، هدـش  عیرـشت  نایاونیب  ناریقف و  یگدـنز  نیمأـت  يارب  تاـکز ، ًاـبلاغ 
لد ای  دوشیم و  هتـساک  ناناملـسم  اب  نانآ  ینمـشد  زا  تاکز  تخادرپ  اب  هک  یناسک  ینعی  مهبولق ،» ۀفلؤم  : » دننام دوشیم ، تخادرپ  ریقف 

. دنشاب دنمتورث  رایسب  هچ  رگا  دنوشیم  تسود  ناناملسم  اب  دیآیم و  تسد  هب  اهنآ 
«. دوشیمن هداد  تیمها  تاکز  هب  : » دیوگیم . 5

ار ینامزاس  تاکز ، يروآدرگ  يارب  هک  میاهدـید  ار  ییاهتیـصخش  دوخ ، یگدـنز  نارود  رد  ام  تسا . نیمه  ناشیا  تاهابتـشا  زا  یکی 
يارب ار  یعمج  وا  دوب . ناریا  رد  لیبدرا  ناتسا  یعرش  مکاح  هک  دوب  یلیبدرا  ربکا  یلع  ازریم  جاح  موحرم  اهنآ  زا  یکی  دناهداد ، لیکـشت 

رد تسا ، هدش  عقاو  رثؤم  يدودح  ات  هتفرگ و  ماجنا  تاکز  يروآدرگ  يارب  یتضهن  ناریا  رد  زین  نونکا  مه  دوب . هدرک  رومأم  يروآدرگ 
. تسین سمخ  نتفرگ  يارب  تضهن  نیا  هک  یلاح 

. تسا هدش  رشتنم  هتشون و  ناهیقف  ملق  هب  باتک  اهدص  ارچ  سپ  تسا  هدوبن  راک  رد  تاکز  هب  تبسن  یتیانع  ًاعقاو  رگا 

سمخ شخب  رد  وا  ياهشزغل 

.« ندعم جنگ و  رد  زج  هب  تسین  طرش  باصن  ( » سمخ رد  : ) دیوگیم . 1
رد باصن  يدراوم  رد  تسا و  هابتشا  نیا  هک  یلاح  رد 
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نآ باصن  هک  دوشیم ) جارختـسا  هریغ  دـیراورم و  ناجرم ، ؤلؤل ، زا  ایرد  رد  نتفر  ورف  اب  هک  هچنآ  « ) صوغ : » دـننام تسا ، طرـش  سمخ 

یـسک رگا  نیاربانب  تسا . یگدنز  هنیزه  رب  دازام  نآ  دراد و  باصن  دح  تسا  بسک  دمآ  رد  نامه  هک  دروم  نیرتمهم  تسا . رانید  کی 
. درادن مه  سمخ  تشادن  دازام  شدمآ  رد 

.« تسا بجاو  یگناخ  مزاول  نکسم و  ایاده و  رد  یتح  اه  ییاراد  لاوما و  همه  رد  سمخ  : » دیوگیم . 2
باسح هنوؤم »  » زا حالطـصا  رد  اهنآ  هیهت  هنیزه  دراد ، زاین  اهنآ  هب  دوخ  یگدـنز  يارب  ناسنا  هک  هچنآ  همه  تسین و  نینچ  هک  یلاـح  رد 

. دراد سمخ  هدنام ، هدافتسا  نودب  زاین و  رب  دازام  رگا  درادن و  سمخ  دوشیم و 
.« تسا بجاو  ارقف  نادنمتورث و  دمآرد  رب  . » 3

بجاو وا  رب  هنایلاس  دمآرد  سمخ  درادن ، ار  دوخ  هنالاس  یگدنز  هنیزه  ینعی  تسا  ریقف  یسک  رگا  تسوا . تاهابتـشا  زا  رگید  یکی  نیا 
. درک کمک  وا  هب  دیاب  تسین و 

.« دنتسه تاداس  ای  اهقف  هک  دوشیم  هداد  هورگ  کی  هب  طقف  . » 4
فراصم رد  رگید  مین  دسریم و  فرصم  هب  ریقف  تاداس  یگدنز  نیمأت  رد  سمخزا  یمین  میدش . روآدای  ار  سمخ  فراصم  هتشذگ  رد 

تقیقح رد  دوشیم . فرص  هعفنملا  ماع  روما  ریاس  یعافد و  یغیلبت ، روما  دننام  ناناملسم  یمومع 
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هب تبـسن  ار  ناهذا  ات  هدیـشوک  هدرک و  طلخ  مه  اب  ار  لئاسم  نیا  ًادـمع  هدنـسیون  سمخ . کلام  هن  تسا  حیحـص  فرـصم  رب  رظاـن  هیقف 

. دنک نیبدب  شوشغم و  دنتسه ، رامعتسا  عماطم  لباقم  رد  ّدس  نیرتگرزب  هک  ناهیقف 
.« دشابیم تاداس  ای  اهقف  رشق  هک  تسا  رشق  کی  صوصخم  طقف  . » 5

. تسا هدروآ  هرابود  هک  تسا  شیپ  دنب  رارکت  نامه  نیا 
.« دشابن دنمزاین  هچ  دشاب و  دنمزاین  هچ  دوشیم ، هداد  دیس  ای  هیقف  هب  . » 6

ینغ دیـس  تساهنآ و  رقف  تاداس ، هب  سمخ  تخادرپ  رد  طرـش  نیتسخن  تسا . هدماین  یبلطم  نینچ  هعیـش  یهقف  بتک  زا  یباتک  چـیه  رد 
. دریگب هک  نیا  هن  دزادرپب  سمخ  دیاب 

. تسا فرصم  رب  رظان  زین  هیقف 
.« دنوشیم هتفرگ  تمینغ  هب  رافک  اب  گنج  زا  هک  یلاوما  سمخ  زج  هب  تسا  هدماین  نآرق  رد  وحن  چیه  هب  نآ  رکذ  . » 7

مئانغ درادـن و  یگنج  مئانغ  هب  صاصتخا  هیآ  دافم  اّما  تسا ، هدـمآ  راـب  کـی  طـقف  سمخ  ناونع  دـنچ  ره  میدـش ، روآداـی  هتـشذگ  رد 
طوبرم تایآ  لزان و  هکم  رد  هک  تاکز  هب  طوبرم  تایآ  هتشذگ ، نیا  زا  رـصحنم . دروم  هن  تسا ، یلک  هطباض  نآ  دراوم  زا  یکی  یگنج 

. دنریگیمربرد ار  سمخ  هلمج  زا  یلام  ضئارف  عون  همه  و  دنراد ، ياهدرتسگ  موهفم  قافنا ، هب 
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خیرات همکحم  رد  اهدمآرد  سمخ  مراهچ  لصف 

هراشا

، تسین بجاو  اهدمآرد  سمخ  دیوگب  دـهاوخیم  هدـیزگرب و  يوسوم  یـسوم  رتکد  هب  بوسنم  باتک  زا  ار  شخب  نیا  باتک ، هدنـسیون 
رازاب هب  ار  یـسک  شیوخ  تایح  نارود  رد  ربمایپ  تسا و  هدوبن  اهدـمآرد  زا  سمخ  نتفرگ  وا  زا  دـعب  يافلخ  هریـس  ربماـیپ و  هریـس  نوچ 
تاکز تخادرپ  زا  عانتما  دروم  رد  نادترم  اب  رکبوبا  ياهگنج  دـیوگیم : سپـس  دریگب . ار  مدرم  بسک  ياهدوس  ات 15  داتسرفن  هنیدم 
سمخ هک  یسابع  يوما و  يافلخ  خیرات  ندیـشک  شیپ  اب  بلاطم و  نیا  اب  ناشیا  صباتک 82 » . » سمخ تخادرپ  زا  عاـنتما  هن  تسا ، هدوب 

. تسا یعقاو  ریغ  رما  کی  سمخ  دیوگب  دهاوخیم  هدوبن ، جیار  اهنآ  رد 
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خساپ

ارچ هکنیا  اّما  میدروآ . باتک  زاغآ  رد  اهدـمآرد  سمخ  هراـبرد  شترـضح  زا  یناوارف  تاـیاور  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هراـبرد  اـّما 
هدوب يو  نادناخ  هب  طوبرم  سمخ  زا  یمین  فرصم  نوچ  تسا ، نشور  نآ  هتکن  داتـسرفن ، رازاب  هب  ار  يدرف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ياهجیتـن یـشیدنادب ، ینیبدـب و  زج  یتاـیلام  نینچ  نـتفرگ  يارب  ورین  مازعا  اـهزور  نآ  رد  دـناسریم . فرـصم  هـب  وا  دوـخ  زین  ار  هـیقب  و 
زا سمخ  ذـخا  يارب  هک  ناـنچمه  درکن . مازعا  ار  يدارفا  اـی  يدرف  راـک ، نیا  يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تهج ، نـیا  زا  تشادـن .
وا نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هک  یفطاع  هقالع  اب  دوخ و  تبغر  لیم و  اب  دارفا  ات  دومنن ، نیعم  ار  يدرف  اهنآ ، دننام  نداعم و 

. دنهد ماجنا  ار  هضیرف  نیا  دنراد ،
نیا يارجا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  رصع  ات  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  ارچ  اّما 

رد نآ  شخپ  سمخ و  يروآدرگ  یلام و  تکرح  عون  ره  نایسابع ، نایوما و  نارود  رد  اریز  تسا ، نشور  نآ  لیلد  دندوبن . اشوک  مکح 
زا مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  نیا  اب  تشادن . اهنآ  تسد  هب  نداد  هناهب  مکاح و  هاگتـسد  يارب  تیـساسح  داجیا  زج  ياهجیتن  ناقحتـسم ، نایم 

تسا و تضهن  مایق و  رکف  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  دـندادیم  شرازگ  یـسابع  روصنم  هب  بترم  دـندرکیم ، يراددوخ  راـک  نیا 
دوش و دیعبت  هریح  هب  هنیدم  زا  شترضح  هک  دش  ببس  نیمه  تسا و  هدرک  هدامآ  مایق  يارب  هحلسا  لاوما و 
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هک دش  ریذپناکما  یصاخ  طیارـش  اب  نآ  يارجا  ماکحا و  رـشن  جیردت  هب  همئا  خیرات  زا  مودهمین  رد  یلو  دنک ، یگدنز  اجنآ  رد  لاس  ود 

. تسا ناوارف  دروم ، نیا  رد  تایاور  دندرک و  ارجا  ار  نآ  گنردیب  مالسلا ، مهیلع  ناماما 
میانغ زا  ار  تیب  لها  مّلسم  قح  یّتح  نانآ  هکلب  تسین . تجح  اهنآ  هریس  هک  تسا  نشور  سابعینبو ، هیماینب  يافلخ  هریـس  دروم  رد  اّما 

. دنیامن تباث  ار  شیوخ  نالطب  قیرط  نیا  زا  دننک و  لمع  ار  سمخ  هضیرف  ات  دسرب  هچ  دندادیمن ، یگنج 

سمخ اهنوعرف و 

دمآرد زا  زین  نوعرف  اریز  تسا . ینوعرف  هویـش  کی  اهدـمآرد ، زا  سمخ  نتفرگ  هک  دـیوگب  هتـساوخ  هدنـسیون  باتک ، یناـیاپ  شخب  رد 
يارب ار  رـصم  نیمز  یماـمت  فـسوی ، هک  تسا  نیا  نآ  لـصاح  هک  هدرک  لـقن  ار  یـشخب  تاروـت ، زا  هاـگنآ  تفرگیم . سمخ  اـهنیمز 

هب فسوی  دـش . نوـعرف  ِنآ  زا  نیمز  تخورف و  ار  دوـخ  هعرزم  سک  ره  درک ، هبلغ  ناـشیا  رب  یطحق  هکنیا  زا  نایرـصم  دـیرخ و  نوـعرف 
: تفگ مدرم 

هب ار  نآ  سمخ  هناخ و  لها  امش و  ندروخ  تهج  هب  دییامن  تعارز  ار  نیمز  امش  مدیرخ . نوعرف  تهج  هب  ار  امش  نیمز  ار و  امش  کنیا 
« صیخلت اب  ات 27  هیآ 20  لصف 47 ، نیوکت ، رفس  یسراف ، تاروت  دیهدب « . نوعرف 
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ياپ زا  ار  یگدرب  دنب  هک  دمحم  تعیرـش  رد  هنوگچ  سپ  دوب  نوعرف  يارب  یگدرب  هناشن  سمخ  نتخادرپ  هک  دـنکیم  يریگهجیتن  سپس 

، دـنکیم يریگهجیتـن  يو  هک  هچنآ  رد  ات 89 » صباتک 87  « !؟ دیـشخب ناناملـسم  هب  ار  يراختفا  لادـم  نینچ  رگید  راـب  دوشگ  اـهناسنا 
: میهدیم رکذت  هک  تسا  یتاهابتشا 

یلاح رد  تسا ؟ هدش  دراو  مالـسا  رد  هنوگچ  هدوب ، ینوعرف  تعیرـشنتخادرپ  دیوگب  دـهاوخیم  سمخ  اهنوعرف و  ندرک  ناونع  اب  وا  . 1
زا ار  مدرم  هژیو ، يزیرهماـنرب  نیا  اـب  هک  تسا ، هدوب  فسوی  ماـن  هب  یموصعم  ربماـیپ  تعیرـش  نیا  دـشاب ، تجح  ینونک  تاروـت  رگا  هک 
رد هک  هچنآ  ربارب  رد  دوب  راچان  فسوی  ترـضح  دوبن . ریذـپناکما  ناگیار  تروص  هب  همه  يارب  مدـنگ  تخادرپ  اریز  داد ؛ تاجن  گرم 

ناـشدوخ دـنهدب و  هک  دنتـشادن  يزیچ  راـک ، يورین  نیمز و  زج  مه  اـهنآ  دریگب و  يزیچ  مدرم  زا  دزادرپیم ، مدرم  هـب  یطحق  ياـهلاس 
اب فسوی  ترـضح  دـش  اهنیمز  کلام  مکاح ، ماظن  هک  هاگنآ  هیآ 20 » لصف 47 ، نیوکت ، رفـس  تاروت ، دـندومن « . ار  راک  نیا  ياضاقت 

مان هب  یتایلام  دوب ، هدرک  تمدخ  اهنآ  هب  یتدم  هک  ماظن  يارب  داهن و  نانآ  رایتخا  رد  ناگیار  ار  اهنیمز  همه  ياهناموصعم  ریبدت 
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137 ص :
. ینوعرف نوناق  هن  دوب ، یفسوی  تعیرش  عون  کی  تقیقح  رد  نیا  درک و  نیعم  سمخ 

ماـن هـب  یتـموکح  یــضارا  زا  یمالــسا ، تموـکح  هنوـگچ  سپ  تـسا ، ینوـعرف  نوناـق  کـی  اــهنیمز  زا  سمخ  نـتفرگ  ًاــعقاو  رگا  . 2
لها ناهیقف  رظن  زا  مالسا  تعیرـش  رد  دشاب . نآ  زا  رتمک  ای  سمخ  زا  شیب  شتایلام  تسا  نکمم  اسب  هچ  دریگیم . تایلام  تاجهصلاخ ،

سمخ هتفرگ  رارق  یمالسا  تموکح  رایتخا  رد  گنج  نودب  هک  ییاهنیمز  ینعی  ئیف  جنگ و  و  نداعم ، رد  یگنج ، مئانغ  رب  هوالع  تنس ،
!؟ دنادیم ینوعرف  تعیرش  زین  ار  اهنیا  هدنسیون  ایآ  سمخ » هدام  ص 19 ، ج 2 ، یتیوک ، یهقف  هعوسوم  . » تسا بجاو 

فسوی ترـضح  موصعم ، ربمایپ  هاگآدوخان  دنک ، ینوعرف  تعیرـش  زا  يوریپ  هب  مهتم  ار  هعیـش  هکنیا  يارب  يروادشیپ  رثا  رب  هدنـسیون  . 3
هنوگچ لاح  ددرگن . هدولآ  هانگ  هب  وانماد  ات  دنام ، نادنز  رد  يزارد  ياهلاس  هک  یفسوی  هتسناد ، ینوعرف  تعیرـش  وریپ  ار  مالـسلا  هیلع 
عماطم رطاخ  هب  ار  ادخ  ناربمایپ  ات  دشاب  بظاوم  دیاب  ياهدنسیون  ققحمره و  دنوش !؟ نوعرف  هدرب  همه  هک  درک  عضو  ینوناق  فسوی ، نیا 

. دهدن ناشن  نوعرف  راکمه  ار  نانآ  دیامنن و  لیلذ  کچوک و  دوخ ، يویند 
***

ياههیامرس اب  هداهن و  ذغاک  رب  ملق  سدقم  یفده  يارب  هک  دنتسه  ياهتسراو  سدقم و  ياهناسنا  دنمفده ، نافلؤم 
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138 ص :
. دنرادیم ینازرا  دوخ  هدنناوخ  هب  ار  یقیاقح  یملع ،

راـیتخا رد  ار  دوخ  سمخ  مدرم  ارچ  هک  تسا  تحاراـن  نیا  زا  و  درادـن ، دـیاقع  بیرخت  زج  یفدـه  باـتک ، نیا  هدنـسیون  هنافـسأتم  یلو 
. دسرب دوخ  یعقاو  فرصم  هب  ات  دنراذگیم  ناهیقف 

نیا رد  هچرگ  دراد ، ار  نایـسابع  نایوما و  ياوه  لد ، رد  تسا و  فلاخم  زین  تیـالو  تماـما و  هشیدـنا  عیـشت و  بهذـم  لـصا  اـب  وا  هتبلا 
. دنک ناهنپ  ار  اهنیا  هدیشوک  يدودح  ات  هچباتک 

قح هب  هتخادرپ و  ینکـشدوخ  هب  رگید  راب  دـنوش  دراو  فاصنا  رد  زا  رگا  میدرک و  مامت  وا  نارکفمه  فلؤم و  رب  ار  تجح  اـجنیا  رد  اـم 
. دنوشیم فرتعم 

! شخب تاجن  یهاوخندوخ » ریغ   » و یهاوخدوخ »  » زاار ام  اراگدرورپ !
! هدم رارق  يزیچ  ییوگقح  یتسرپ و  قح  زج  ام  ياهلد  رد  اهلاراب !

! امرف يرای  دنشوکیم ، ناناملسم  بیرقت  رد  هک  ار  دنمفده  ناگدنسیون 
! نکشب ار  از  هقرفت  نکفا و  قافن  ياهملق 

. کمرک کّنمب و 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  هسسؤم  مق -

نمهب 1386  26
رفص 1429  8
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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